ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA TĂTĂRĂNI
Consiliul local
H O T Ă R Â R E A Nr. 50
privind alegerea preşedintelui de şedinţã a
Consiliului local al comunei Tătărăni, judeţul Vaslui
Consiliul local al comunei Tǎtǎrǎni, judeţul Vaslui;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
c) art. 2 alin. (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnicã
legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã, cu modificările și
completările ulterioare;
d) art. 123 alin. (1) şi alin. (4), art. 129 alin. (1) şi alin. (2) litera a)
combinat cu alin. (3) litera a), art. 138 alin. (6), alin. (8)-(10), alin. (14) şi alin.
(16), art. 139 alin. (5), alin. (11) şi alin. (12) şi art. 240 alin. (1) din Ordonanţa de
Urgenţã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare;
Luând act de:
a)
Referatul de aprobare al primarului comunei Tãtãrãni, în calitatea sa
de initiator, înregistrat sub nr. 4715/03.11.2021;
b)
Raportul de specialitate al secretarului general cu atribuţii delegate al
comunei Tãtãrãni, înregistrat sub nr. 4716/03.11.2021;
c)
Raportul Comisiei pentru administraţie publicã, juridicã, apãrarea
ordinii şi linistii publice, a drepturilor cetãţenilor;
În temeiul art. 139, alin. 1 şi art. 196, alin. 1, lit. (a) din Ordonanţa de
Urgenţã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare;
ADOPTᾸ PREZENTA HOTᾸRÂRE

Art. 1. – Domnul LÃZAN LIVIU se alege, preşedinte al şedinţei
Consiliului local al comunei Tătărăni, judeţul Vaslui de astãzi, 03 NOIEMBRIE
2021.
Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică:
Instituției Prefectului Județului Vaslui;
Primarului comunei Tãtãrãni;
Se aduce la cunoștinţă publică prin afișare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
LÃZAN LIVIU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL CU ATRIBUŢII
DELEGATE AL COMUNEI,
IVANOVICI VALENTINA

Tătărăni, 03.11.2021

