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HOT�RÂREA NR.84/29.07.2021 privind alegerea pre_edintelui de _edin�� pentru un mandat de 3 luni, in 
perioada august-octombrie 2021 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în _edinta ordinara in data de 29.07.2021, Avand in vedere: 

Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru un mandat de 3 luni, in perioada augustoctombrie 2021, nr.17746/23.07.2021; 
Referatul de aprobare nr.17744/23.07.2021 al domnului primar, Scupra George;Raportul de specialitate al Serviciului Juridic al primariei Ovidiu, prin Sef Serviciu Juridic si APL, Coli Felicia, inregistrat sub nr. 17745/23.07.2021: Avizul de legalitate al secretarului general;>Avizul Comisiei de specialitate nr.4 a Consiliului local al orasului Ovidiu, nr.18408/29.07.2021, Ordinul emis de Prefectul judetului Constanta nr. 740/03.11.2020 privind declararea Consiliului Local al orasului Ovidiu ca legal constituit;

Hotararea Consiliului Local al orasului Ovidiu nr. 45/13.05.2021 privind alegerea pre_edintelui de _edin�á pentru perioada mai -iulie 2021;

Tinând seama de prevederile: 

Art. 123 alin. (1) _i (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic� legislativ� pentru elaborarea actelor normative, republicat�, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.129 alin(1) si (14) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

HOTARA^TE 

Art.1 (1) Se alege în fune�ia de pre_edinte de _edin�� domnul consilier local MANOLE GHEORGHE

pentru un mandat de 3 luni, incepand cu luna august, respectiv în perioada august-octombrie, inclusiv, 2021.

(2) Domnul exercit� atribu�le preväzute in OUG nr.57/2019 si Regulamentul de organizare _i 

anctionare a Consiliului local al orasului Ovidiu pentru preyedintele de �edin��. 

Secretarul general al ora_ului Ovidiu va comunica prezenta hot�râre Primarului ora_ului Ovidiu, Institu�iei 

Prefectului-jude�ul Constanta �i tuturor celorlalti factori interesa�i, în termen legal. 

Prezenta hot�râre a fost aprobat� cu 15 de voturi "pentru" si 1"abtinere" de c�tre cei 16 consilieri locali 

prezenti la sedinta ordinara din 29.07.2021 din totalul de 17 consilieri locali ale�i în func�ie. 

IalAo
CONTRASEMNEAZA, PRE�EDINTE DE �EDIN��, 

SECRETAR GENERAL U.A.T CUMPANASUTUNOR-DORU E 
ANTONIE LAURA -ELENA 

NO* d. 
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