
R O M A N I A
CONSILIUL LOCAL BLEJESTI

JUDETUL TELEORMAN

H O T A R A R E
PRIVIND: alegerea presedintelui de sedinta Consiliu Local Blejesti, pentru

urmatoarele 3 luni

Consiliul local al comunei Blejesti-Teleorman, intrunit in qedinla ordinard, de
rucru pe luna 

H:#T .'3'ir;"1{KrT{f{o"aprobare a reguramentului de
otganizare si functionare a Consiliului Local Blejesti; proiectul de
hotarare initiat de primarul comunei Blejesti ; proiectul de hotarare
initiat de primarul localitatii; avinil comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Blejesti ;

,in conformitate cu:
n, -prevederile Legii nr. 3512002 privind Regulamentul cadru de

organizare qi functionare a Consiliului Local, modificata ulterior
(MO 90D002);

-prevederile art. 35 alin. (1); art. Il7 lit.(a) din Legea 21512001
privind administralia publicd locald, republicatd in anul 2007
modificatd qi completatd (Mo 123/rero. 2007);

in temeiul art. 45 alin. 1 , art. 115, alin (1) , lit ( b ) din Legea Zlsl2lllprivind
administralia publicd localS, republicatd in anul 2007 modificatd gi completatd;

n o r A n A s r B :
Art.l.Alegerea preqedintelui de qedin!6 pentru urmdtoarele convocdri ale
Consilului Local Blejeqti, pe o perioad5 de 3 (trei) luni, respectiv noiembrieo
decembrie 2015 qi ianuarie 2016.

Art.2.Se alege in functia de presedinte al . Consiliului Local Blejesti,
consilieruI VLADA ALEXANDRU.

Art.3.Pre;edintele de qedinfa, i;i va desfiqura activitatea conform atribufiilor
conferite prin Regulamentul de funclionare a Consiliului Local aprobat prin
HCL ilr. 3 din27 februarie 2009, precum ;i celor conferite de Legea 21512001
privind administralia publicd,Iocald", r'cpublicatd cu modificdrile qicompletdrile
ulterioare.
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Art.3.Secretarul comunei BlejeEti judelul Teleorman, se va ocupa.de
comunicar ea prezentei hotdrdri cdtre :

- Institulia Prefectului judefului Teleonnan, pentru verificarea legalitSlii;
primarul localitdlii;

- afigareala avizied uniti1ii, a Hotdrdrii Consiliului Local ;

PRE$EDINTE DE SEDINTA, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SEC -

a--"-

Coqmeleafi Viviana Savulescu

BLEJESTI

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi 30 noiembrie a.c.
CVORUM: l3 consilieri in functie; l3 consilieri prezenti, din care: PENTRU l3 ABTINERI - IMPOTRIVA -


