ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANȚA
COMUNA CHIRNOGENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 29 din 28.04.2022
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2022
INIȚIATOR: Manta Gheorghe – primarul comunei Chirnogeni, județul Constanța

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIRNOGENI, JUDEȚUL CONSTANȚA – întrunit în ședința
ordinară din data de 28.04.2022;
Ţinând cont de: referatul de aprobare prezentat și proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Chirnogeni, dl.
Manta Gheorghe, înregistrate la nr. 2456/21.04.2022, 2457/21.04.2022; raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului – secretar general – cu nr. 2458/21.04.2022; avizul consultativ al comisiei de
specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 3 cu nr. 2563/28.04.2022;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
 art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 138 alin. (4) și alin. (5) din Constituția
României, republicată;
 art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată
prin Legea nr. 199/1997;
 art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și
completările ulterioare;
Ținând seama de prevederile Regulamentului de Organizare și funcționare a consilului local Chirnogeni
adoptat prin HCL nr. 39/25.07.2016, modificat și completat prin H.C.L nr. 16/31.03.2020;
În baza art. 123 alineat (1) și (2) și art. 129 alin. (1) coroborat cu art. 139 alineat (1) și art. 196 alineat (1):

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local Chirnogeni domnul
OLTENICEANU MARIN, consilier local, pe o perioadă de 3 (trei) luni, începând cu luna MAI 2022 și
până în luna IULIE 2022, inclusiv.
Art.2. Secretarul general al comunei Chirnogeni răspunde de comunicarea prezentei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Chirnogeni, celor interesați precum și Instituției Prefectului – Județul
Constanța spre știință.
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Chirnogeni din data de 28.04.2022
cu un număr de 12 voturi pentru, - voturi contra, - abţineri, din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care
12 prezenţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NASTA IONUȚ
Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Dan Claudia

