
  R O M Â N I A       

    JUDEŢUL OLT 
    CONSILIUL LOCAL ŞOPÂRLIŢA 
 
 

HOTĂRÂRE 

Referitor la: : alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă şedinţele 
Consiliului Local Şopârliţa pentru următoarele 3 luni – martie, aprilie, mai 2020. 
 
 Având în vedere: 
 - prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
  - prevederile art. 123, alin. 1, alin. 4, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 - prevederile hotărârii Consiliului Local Şopârliţa nr. 16/08.08.2010 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Şopârliţa; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
completările ulterioare; 
 - raportul de specialitate nr.380 din 13.02.2020 al secretarului comunei Şopârliţa, judeţul Olt; 

- raportul nr. 12 din 19.02.2020 al comisiei juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, 
protecţia mediului şi turism; 
 - raportul nr. 12 din 19.02.2020 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism; 

- raportul nr. 12 din 19.02.2020 al comisiei pentru activităţi sociale, culturale, culte, învăţământ, 
sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, 
   în temeiul prevederilor art. 139 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

  
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Se alege un nou preşedinte de şedinţă, care să conducă şedinţele 
Consiliului Local Şopârliţa pentru următoarele 3 luni – martie, aprilie, mai 2020, 
în persoana domnului consilier Vîlcea Ion. 

 
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică primarului, viceprimarului comunei Şopârliţa, judeţul Olt 

şi Instituţiei Prefectului - judeţul Olt. 
  
 
        
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                     Contrasemnează/Avizează 
            Radu Constantin                                                                                                      pentru legalitate, 
                                    SECRETAR-DELEGAT  
                                                                                       Radu Marian 
Data: 20.02.20120 
Nr. 12. 
 
NR. CONSILIERI ÎN FUNCȚIE NR. CONSILIERI PREZENȚI NR. VOTURI PENTRU NR. VOTURI ÎMPOTRIVĂ NR. ABȚINERI 

9 9 9 - - 
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