
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA LICURIC I 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR.—  ia— 
privind alegerea preşedintelui de şedintă  

pentru perioada 1 octornlbrie 2019 -31decem brie 2019 

Consiliul Local al comunei Licuriei, judetul Gorj, 
Având in vedere: 

referatul de aprobare la. proiectul de botărăre, intocmit de primarul comunei Licurici 
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Licurici; 
- rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al comunei 
Licurici; 
- prevederile Regulamentului de organizare şi functionare al Consiliului Local Licurici, adoptat prin 
nr.10/29.07.2016 
- prevederile H.C.L. nr. 33/28.06.2019 privind alegerea preşedintelui de şedintă  pentru perioada 1 iulie 2019-
30 septembrie 2019 şi a procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Licurici din data 
de 28.06.2019. 
- prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizională  in administratia publică, cu modificarile ş i 
completările ulterioare. 

prevederile art. 133 alin (1) , alin (2) lit, a) si art 134 alin (1) lit, a), alin (3) lit, a), alin (5) din Ordonanta de 
Guyer') 57/2019 privind Codul administrativ al Romăniei. 

In temeiul prevederilor art.123, alin.(1), art. 139 alin (1) si art. 196 alin (1) lit a) din Ordonanta de 
Guvern 57/2019 privind Codul administrativ al Romfiniei 

HOTA.Rit$TE: 

Art.l. Sc alege in functia de ,preşedinte de şedintir al Consiliului Local al comunei Licurici, judetul 
Gorj, domnul consilier &Ot.he WM/  P_Rifgef , pentru perioada, 1 octombrie 2019 -31decembrie 
2019 care va conduce şedintele consiliului local şi a semna hotărările adoptate de acesta. 

Art.2. Prezenta hotărăre se va comunica domnului /YOLQ0 wf#  pg/9-6,05 , spre aducere la 
precum şi Institutiei Prefectului judetul God. 

Preşedinte de şedintii, 
Consilier local, 
Pirjo Ion 

Contrasemnează, 
Secretar General. 
Stroe Ion Marius 

AdoptatA astAzi Ayi_, in sedinta ordinaril a Consilinlui Local at comunei Licurici, Cu un 
numAr de  1/  vottxri pentru , voturi , ablineri, din numiţrul total de 11 consilieri in 
functie, prezenli 1iind 1/ 
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