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HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei
Vlădeni, pentru perioada aprilie 2022 – iunie 2022
Consiliul local al comunei Vlădeni, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară în data
de 29.03.2022,
Având în vedere :
‐ Referatul de aprobare nr. 7577/06.12.2021 al primarului Comunei Vlădeni
‐ Raportul de specialitate nr. 7578/06.12.2021 al Secretarului General al UAT Comuna Vlădeni,
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Vlădeni, judeţul
Dâmbovița,
‐ prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
‐ art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată
‐ prevederile Legii nr. 24/2020 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), şi ale art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE :
Art. 1. Se alege preşedinte de şedinţă JOIȚA ANDREI SERGIU care va conduce lucrările şedinţelor
Consiliului Local al comunei Vlădeni pentru perioada aprilie 2022 – iunie 2022.
Art. 2. Domnul / doamna consilier JOIȚA ANDREI SERGIU exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru
preşedintele de şedinţă.
Art. 3. În cazul lipsei preşedintelui ales la una din şedinţele organizate pe perioada mandatului, se va
proceda la alegerea unui preşedinte de şedinţă numai pentru şedinţa respectivă, fără a se întrerupe
mandatul de trei luni.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează persoana
nominalizată de la art. 1.
Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general
U.A.T. Comuna Vlădeni, Instituției Prefectului Județul Dâmbovița, persoanei nominalizate la art. 1,
Primarului Comunei Vlădeni .

Preşedinte de sedinţã,
GHERLEANU CONSTANTIN DANIEL

Contrasemneazã,
Secretar general,
Roxana Manu

Vlădeni , 29.03.2022
Nr. 13
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Vlădeni în şedinţa ordinarã din 29.03.2022, cu respectarea
prevederilor art. 139 alin (1) din OUG nr. 57/2019, cu un număr de 11 voturi pentru 0 voturi împotrivă, 0 abțineri
din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la vot.

