
 

 

 

 

J  U D E T U L   T E L E O R M A N  
 

C O N S I L I U L   L O C A L  A L  C O M U N E I   SILIȘTEA GUMEȘTI   

  

Hotărâre Nr.13 

din 29.04.2021  
 

Privind : alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile MAI,IUNIE,IULIE  2021 

Consiliul Local al comunei Siliștea Gumești , judetul Teleorman intrunit in sedinţă extraordinară în 

conformitate cu prevederile 133 alin.2 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, avand in 

vedere: 

 

având în vedere: 
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

SILIȘTEA GUMEȘTI , înregistrat sub nr 1555 / 15 .04.2021 ; 

- Ordinul Prefectului-Județul Teleorman  nr.662 /26.10.2020, privind constatarea ca legal constituit a 

Consiliului Local al Comunei Siliștea Gumești , județul Teleorman; 

-avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local; 

-prevederile art.123 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

In temeiul art.139 alin.1) și al art. 196 alin.1) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.- Se alege presedinte de sedinta d-l consilier  ZAHARIA IONEL care în perioada lunilor 

MAI,IUNIE,IULIE - 2021, va conduce sedintele consiliului local Siliștea Gumești  şi va semna hotărârile 

adoptate de acesta. 

Art.2.- D-l consilier  ZAHARIA IONEL va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari pe 

timpul celor 3 luni daca nu intervin alte modificari conform legii. 

Art.3.- Prezenta hotarare se comunică prin grija secretarului unităţii administrativ teritoriale, în 

termenul prevăzut de lege, Prefectului judeţului Teleorman, Primarului comunei Siliștea Gumești , şi va fi 

adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei. 

                                 Contrasemnează 

                PREȘEDINTE DE SEDINTA ,                                              Secretarul general al comunei  

                                                                                                                            Siliștea Gumești , 

                       IULICA AVRAM  

                                                                                                                            Eugenia Petrescu  

 

 

         SIlISTEA GUMESTI  

 
Număr consilieri stabiliți prin ordin al prefectului : 11                         Număr consilieri locali în funcţie: 11 

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa EXTRAORDINARĂ a Consiliului local al comunei Siliștea Gumești , cu 

un număr de 11 voturi pentru, _---_ abţineri şi _---_ voturi împotriva din totalul de 11 consileri în funcție, 

dintre care 11 consilieri prezenţi 


