ROMANIA
JUDETUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDEȚUL CALARAȘI, întrunit în ședință ordinară,
astăzi, 21 ianuarie 2021,
Având in vedere:
-referatul de aprobare întocmit de domnul Ciprian-Constantin Panait nr. /18.01.2021 prin care propune alegerea unui
preşedinte de şedinţa pentru lunile februarie, martie si aprilie 2021;
- raportul de speialitate întocmit de doamna secretar general al comunei, doamna Oprican Mariana nr. /18.01.2021,
prin care propune alegerea unui preşedinte de şedinţa pentru lunile februarie, martie si aprilie 2021;
- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu
nr. 25/21.01.2021;
- avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism,
protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei Mitreni, înregistrat cu nr. 26/21.01.2021;
- avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați social-culturale, culte,
munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe langa Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat
cu nr. 27/21.01.2021;
- încheierea din 22.10.2020 a Judecătoriei Oltenița, din Dosarul civil nr. 6623/269/2020 privind validarea și invalidarea
mandatelor consilierilor locali aleși ai comunei Mitreni, județul Călărași;
-Ordinul Prefectului județului Călărași nr. 543/26.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de
constituire a Consiliului local al comunei Mitreni, județul Călărași;
- prevederile Legii nr. 52/2003, Lege privind transparența decizională în administrația publică;
prevederile art. 123 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Articol unic Domnul/Doamna consilier TOMA ALEXANDRU se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului
Local al comunei Mitreni, pentru lunile lunile februarie, martie si aprilie 2021.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, TRĂZNITU DUMITRU
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
Nr. 8
Adoptata la comuna Mitreni
Astazi 21 ianuarie 2021

Nr. consilieri:13
Din care prezenti: 13
Voturi pentru: 7

