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HOT;RÂREAăăNR. 28 
Privind : alegereaăpreКedinteluiădeăКedinМ<ăpentruălunile:ăiunie, iulie si august 2022 

 
 Consiliul Local al comunei Danicei, judetul Valcea, întrunit în şedinta ordinară din data 
de 29.07.2022, la care participă un număr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie; 

Având în vedere proiectul de hotarare, referatul de aprobare al Primarului comunei 
Danicei nr. 3019/21.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: iunie, iulie si 
august2022, raportul de specialitate al secretarului general al comunei înregistrat la nr. 
3020/21.06.2022 prin care se aduce la cunostinţă faptul că mandatul de preşedinte de şedinţă al 
domnului consilier Cernatescu Mihai a expirat la data de 31.05.2022, se impune alegerea unui 
nou preşedinte de şedinţă pentru lunile iunie 2022, iulie 2022 şi august 2022. 

Având in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Danicei, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre; 

Avizul de legalitate dat de secretarul comunei proiectului de hoatarare inregistrat sub 
numarul 3412/20.07.2022; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenței în procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică;   
  În conformitate cu prevederile art. 123 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Danicei, 
adopta cu un numar de 10 voturi «pentru », cu un numar de 0 voturi «impotriva », urmatoarea: 
 

HOTĂRĂRE: 
 

Art.1.  Se desemneaza domnul consilier Catrina – Popa Marian, ca presedinte de sedinta 
pentru lunile iunie 2022, iulie 2022 şi august 2022. 

Art.2 . Prezenta hotarare va fi comunicata de catre secretarul general al comunei 
Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea in vederea exercitarii controlului de legalitate si primarului 
comunei Danicei.  
 
PRESEDINTE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER,                                  SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 
CATRINA POPA MARIAN          VOIMAN IONUT NARCIS 
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