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HOTĂRÂRE NR. 2/31.01.2022 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în 

vedere: 

     -Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu nr. 

39/1753/05.01.2022 și raportul de specialitate nr. 4/1754/05.01.2022;  

 

     -Ținând cont de prevederile art.155, alin.(3), lit. “b”, art. 123, alin. (1),  din O.UG. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ;   

     - Ordinul Prefectului Județului Giurgiu nr. 517/26.10.2020 privind constituirea Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

     - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu numerele: 39/1789/28.01.2022, 40/1790/28.01.2022 si 41/1791/28.01.2022; 

 

 În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, aprobă Proiectul de Hotărâre privind 

alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni, respectiv februarie, martie și aprilie  

2022 și adoptarea unei hotărâri în acest sens, după cum urmează:  

 

H O T Ă R Ă R E: 

Art.1. – Se alege ca preşedinte de şedinţă domnul VOICU ION, care va conduce şedinţele 

Consiliului local al comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, pe o perioadă de 3 luni, respectiv februarie, 

martie, aprilie 2022 și semnează hotărârile adoptate de acesta.  

 

 Art.2. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanei în cauză şi Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Giurgiu şi o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.  

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         

 VOICU ION           

              CONTRASEMNEAZĂ,  

                       SECRETAR GENERAL U.A.T.  

                 ALEXANDRESCU CAMELIA CONSTANȚA  

 

 

         Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un cvorum de 15 voturi exprimate de consilierii locali în 

funcție, prezenți în totalitate la ședință, din care 15 voturi “pentru”, 0  voturi “împotrivă”, 0 abțineri.  

http://www.primariaroatadejos.ro/


 


