ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSIL]UL LOCAL AL ORASULUI TOPOLOVENI

,
privind alegerea presedintelui de sedinta care
februarie gi martie 2020

HOTARARE
Nr.3 din 30 ianuarie 2020

si conduci gedintele consiliului

local pe o perioadi de 3 luni, respectiv lunile ianuarie,

Consiliul Local al oragului Topoloveni, judetul Argeg, intrunit in sedinfa ordinari, publici, la data de

31

ianuarie 2020;

-

AvAnd in vedere

:

Referatul de aprobare nr,533 din22.Q1.2020 al Primarul oragului Topoloveni,

in

calitate de initiator al Proiectului de

Hotdr0re referitor la alegerea presedintelui de sedinta care sd conduci gedintele consiliului local pe o perioadi de

3

luni, respectiv lunile ianuarie, februarie qi martie 2020;

-

Referatul de specialitate nr.483 din22.01.2020 intocmit de secretar oras pentru Proiectul de Hotdr6re de mai sus;
Avizele comisiilor de specialitate;

Viziind prevederile:
Art,g alin.(1)gi2 din Regulamentulde organizare gifunclionare alConsiliuluiLocalaloraguluiTopoloveni,

prin Hotdrdrea nr.7 din 7 iulie 2016;
- Art"129 alin.(14) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr,57/2019;

aprobat

in temeiul art.139 alin,(1) coroborat cu art.140 alin,(1) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr,5712019',

HorAnAgre:
Art.1. (1) Se alege domnul(a) consilier CHIVULESCU NICOLAE in calitate de pre$edinte de gedintd pentru o
perioadi de 3 luni, respeetiv lunile ianuarie, februarie 9i martie 2020, urmind sd conducd gedin[ele consiliului local gi

si

semneze hotiririle adoptate de acesta.

Art.2. (1) Secretarul general aloraguluiTopoloveniva comunica prezenta hotirdre: Prefectuluijude[uluiArgeg
pentru exercitarea conkolului de legalitate; Presedintelui de sedinta ales ,si Primarului Oragului Topoloveni, spre gtiinli.
(2) Compartimentul ,,Relatii Publice" va aduce la cunogtin[d publicd prezenta hotir6re prin publicare in
MonitorulOficial LocalalOrasuluiTopoloveni- Subeticheta'HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE'- care poate
fi accesat de la urmitoarea adresi: www,ciarqeq.[dg]n/web/topoloveni/monitorul-oficial-local.

PRE9EDINTE

ceta

\

Topoloveni

+,Yr9
*Aceastd

hotlrAre a fost adoptati cu un numir

d"b

DoSAR Nr,ll / 2020
Sedinla 0rdina16 a Consiliului Local al 0ragului Topoloveni
Data: 30 lanuane 2020

uouri "pentru"

,

J-voturi

"impotrivd" dintotalul

de /.3 -

r9*r'i*rilmembrii prezenti.
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