
R O M A N I A
CONSILIUL LOCAL BLEJESTI

JUDETUL TELEORMAN

H O T A R A R E
PRIVIND: alegerea pre$edintelui de EedinJ[ Consiliu Local Blejeqti,

pentru urmdtoarele 3 luni

Consiliul local al comunei Blejeqti-Teleorman, intrunit in qedin!6 ordinard de
lucru pe luna ianuarie 2016 , avdnd tn vedere:

-H.C.L. nr. 8 din 25 iilie 2012 de aprobare a regulamentului de
organizare gi funcfionare a Consiliului Local Blejeqti; proiectul de
hotarare initiat de primarul comunei Blejeqti ; proiectul de hotdrdre
iniliat de primarul localitdlii; avizul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Blejesti ;

in conformitate cu:
-prevederile Legii nr. 3512002 privind Regulamentul cadru de
organizare qi funcfionare a Consiliului Local, modificatd ulterior *o

mno02r"

-prevederile art. 35 alin. (1); art. 117 lit.(a) din Legea 21512001
privind administrafia publicd 1oca16, republicatd in anul 2007

modificati ;i completatd (Mo,23reu 2007);

tn temeiul art.45 alin. 1, art. I15, alin (1) , lit ( b ) din Legea 21512001privind
administralia publicdlocald, republicatd in anul 2007 modificatd 9i completatd;

H O T A R A S T E :

Art.l.Alegerea pregedintelui de qedinld pentru urmdtoarele convocdri ale
Consilului Local Blejeqti, pe o perioadd de 3 (trei) lunio respectiv februarie,
martie qi aprilie 2016.

Art.2.Se alege in funclia de pregedinte'al Consiliului Local Blejeqti,
consilieruI PICNI ANDA MIRCEA.

Art.3.Preqedintele de sedin!6, iqi va desfbsura activitatea conform atribuliilor
conferite prin Regulamentul de funclionare a Consiliului Local aprobat prin
HCL nr. 3 din27 februarie 2009, precum qi celor conferite de Legea 21512001
privind administralia publicd locald, republicatd cu modificdrile gi completirile
ulterioare.
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Art.3.Secretarul comunei Blejeqti judeful Teleorman, se va ocupa 
'de

comunicarea prezentei hotirdri cdtre :
F Institu{ia Prefectului judefului Teleorman, pentru verificarea legalitdlii;
F primarul localit5lii;
} afiqareala avizied gi pe site-ul unitdlii, a Hotdrdrii Consiliului Local ;

PRE$EDINTE DE $EDrNl[A,:l : ::, AYIZAT PENTRU LE GALITATE,
SECRETAR,

. tuS-y\J:-
a. Viviana Sivulescu

BLEJE$TI

t  , -

Nr. ,/ din /5 015

Prezenta hotilrdre a fost adoptata astazi.lSianuarie a.c.
CVORUM: 13 consilieri ln tunctie; 9 consilieri prezenfi, din care: PENTRU 9 , anlwEnf 

- 
, ivpOfnlA


