
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA DRĂGĂNEȘTI DE VEDE 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E  

 

privind : alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2022. 

  

 Consiliul Local al comunei Drăgănești de Vede, Județul Teleorman, convocat în 

ședință ordinară de lucru în data de 16.06.2022,  

Având în vedere : 

           - Referatul de aprobare al Primarului comunei Drăgănești de Vede, înregistrat sub 

nr. 2688 / 02.06.2022, cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru lunile 

iulie,august și septembrie 2022; 

- raportul de specialitate al Secretarului general al comunei Drăgănești de Vede 

înregistrat sub nr.2689 / 02.06.2022;  

- prevederile art. 123, alin. (1) și cele ale art. 129, alin. (2) si alin (9)din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative (rr) cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 şi art. 196, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1. Se alege domnul/doamna Ciobanu Petre ca președinte de ședință al 

Consiliului Local al comunei Drăgănești de Vede, care va conduce lucrările ședințelor 

Consiliului Local al comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman și va semna hotărârile 

adoptate de acesta în lunile iulie,august și septembrie ale anului 2022.  

Art. 2. Preşedintele de şedinţă va exercita pe durata alegerii atribuţiile prevăzute de 

art. 123 alin. (4) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art. 3.  Prin grija Secretarului General al Comunei Drăgănești de Vede prezenta 

hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului - Județul Teleorman pentru verificarea 

legalității și Primarului comunei Drăgănești de Vede și persoanei nominalizate la art. 1 

pentru cunoaștere și punere în aplicare  
       

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  

                        Marcel  ȘERBAN 

                                                                                   Contrasemneazăpentru legalitate,  

                                      Secretar general al UAT,  

                 Laura-Loredana STEGARU 

DRĂGĂNEȘTI DE VEDE, 

Nr. 17/ 16.06.2022  
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a) (majoritate simplă) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi 

“pentru”, __--__ voturi ”împotrivă”, __--__ ”abţineri”, din totalul de 11 consilieri în funcţie, din care 11 prezenţi  
 


