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Privind

alegerea presedintelui

HOTRÂREA NR.83/29.07.2021
de sedinta pentru sedinta
ordinara
din data de 29.07.2021

a

Consiliului local

al orasului Ovidiu

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu

întrunit în _edina ordinara in data de
29.07.2021,
Avand in vedere:
lipsa motivata a domnului consilier local Marin
Adrian,
de sedinta ales conform HCL Ovidiu
nr. 45/13.05.2021
privind alegerea pre_edintelui de _edin presedinte
pentru perioada mai -iulie 2021,
Proiectul de hotarare nr.18368/29.07.2021
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta
ordinara a Consiliului local al orasului (vidiu
din data de
Referatul de aprobare nr.18366/29.07.2021 al domnului 29.07.202
primar, Scupra George;
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic al primariei Ovidiu, inregistrat sub nr.

18367/29.07.2021;

In conformitate cu prevederile

Art. 123 alin. (3) _i (4) din O.U.G. nr. 57/2019
privind propunerea
administrativ;
alin.(3)" In cazul în care pre_edintele de edin
lipse_te, laCodul
consilierilor locali, din rândul acestora
este ales

respectiv.

un

alt

preedinte

Acesta exercit

de

edin.

pentru aceast

prin hotráre
_edin

adoptat

atribuile

cu

prevzute

care conduce _edina
simpl,
de prezentul
Cod pentru pre_edintele de

majoritate

Sedinj "

Art.6 alin.(4)din Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local al orasului Ovidiu;,

Tinând seama de prevederile:
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic

legislativ

pentru elaborarea actelor normative,

republicat, cu modificrile i completärile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.128 alin.1 si art. 196 alin. (1) lit. a) din 0.U.C. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

HOTAR TE:
Art.1 Se alege în funcia

de pre_edinte de _edin,

pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al

orasului Ovidiu din data de 29 iulie 2021, domnul consilier local Cumpanasu Tudor-Doru.
(2) Domnul exercit

atribuile

prevzute

de lege _i de Regulamentul de organizare _i

functionare a Consiliului local al orasului Ovidiu pentru pre_edintele de _edinä.

Secretarul general al ora_ului Ovidiu va comunica prezenta hotárre Primarului ora_ului Ovidiu, Instituiei
Prefectului-judetul Constana _i tuturor celorlali factori interesaji, in termen legal.
Prezenta hotärâre a fost aprobat eu 15voturi"pentru" si l'abtinere" de ctre cei l6 consilieri locali prezeni
la sedinta din 29.07.2021 din totalul de 17 cgnsilieri locatiin functie.
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