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HOTRÄREA

NR. 138/24.11.2021

privind modificarea HCL nr.140/09.11.2020 in ceca ce priveste componenta Comisiei de specialitate nr.
Ia Consiliului Local al orasului Ovidiu- Comisia, Amenajarea teritoriului i urbanism, protecie

mediu

si turism, servicii si control"

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în sedina

ordinara in data de 24.11.2021:

Avand in vedere:
Proiect de hotarare nr. 27951/2/18.11.2021 privind modificarea HICL nr.140/09.11.2020 in ceea ce

priveste componenja Comisiei de specialitate nr. Ia Consiliului Local al orasului Ovidiu- Comisia
Amenajarea teritoriului i urbanism, protecie mediu si turism, servici si control"
Referatul de aprobare nr.27951/18.11.2021 al domnului primar, Scupra George. in calitate de

initiator:
Raportul nr.27951/1/18.11.2021 al Serviciului Juridic-APL din cadrul Primriei

ora_ului Ovidiu. prin

care se propune modificare componentei comisiei de specialitate nr.l a Consiliul local al orasului
Ovidiu- Comisia ,,Ámenajarea teritoriului i urbanism, protectie mediu si turism, servicii si

control;
Tinand cont de:
Hot rârea
Consiliului Local nr. 140/09.11.2020 privind stabilirea domeniilor de activitate si
componenta comislor de specialitate ale Consiliului local al orasului Ovidiu ( mandat 2020

2024);
Incheierea nr.15453 din data de 10.11.2021 pronuntata in dosarul nr.29223/212/2021, prin care s-a

dispus validarea mandatului de consilier local al domnului Strungaru lon;
Hotrârca Consiliului Local nr.126/28.10.2021 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie,
a mandatului de consilier local al domnului Pindichi Dan ( P.N.L), inainte de incheierea
mandatului si vacantarea locului de consilier local;
Depunerea juramantului mentionat la art.117 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codui administrativ, de

catre domnul STRUNGARU 1ON la inceputul sedintei Consiliului local din data de 24.1|.2021;
Avizul favorabil al comisilor de specialiate din cadrul Consiliuui local al orasului Ovidiu:

Avizul de legalitate al secretarului generalal orasului Ovidiu;

11n/

In conformitate cu prevederile:

>Art. 124 din Ordonanfa de Urgen

nr. 57 din 3 iulie 2019 priyind Codul administrativ;

In temeiul art. 139 alin. (1) _i art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G./n 57/2019 privind Codul

administrativ,

HOTAR TE:
Art.1 Se aprob

modificarea HCL nr.140/09.11.2020 in ceea ce priveste componentacomisiei de

specialitate nr. I a Consiliului Local al orasului Ovidiu- Comisia ,, Amenajarea teritoriului i urbanism,

protectie mediu si turism, servicii si control", prin desemnarea consilierului local, domnul Strungaru lon,
ca membru în comisie, în locul domnului P*NDICHI DAN.
Art.2 Restul prevederilor din HCL nr. nr.140/09.11.2020 privind componenta Comisiei I a

Consiliului Local al orasului Ovidiu, raman neschimbate si isi pastreaza valabiliatea.

Art.3 Prezenta hotrâre
termenul prevzut

de

se

comunic

prin

intermediul secretarului

lege, Primarului orasului Ovidiu, Instituiei

general

Prefectului

al orasului Ovidiu, în

-Judetul Constanta si tuturor

celorlalti factori interesati, în termen legal.

Prezenta hotärâre

prezenti la sedinta

a

fost adoptat

cu

16 de voturi

,pentru" si 1 ,abtinere" de

de 17 consilieri locali
ordinara din 24.11.2021 din totalul

ctre

cei consilieri locali

în funcie.
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