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            H O T Ă R Â R E
    privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Săveni, Având în vedere:

Raportul secretarului general al comunei, înregistrat sub nr. 3735 din 16.08.2021 din
care  rezultă  necesitatea  alegerii  președintelui  de  ședință  pentru  ședințele  de  lucru  ale
consiliului local al Comunei Săveni în perioada August - Octombrie,

Referatul de aprobare al primaului comunei la proiectul de hotărâre nr. 48 din data de 
16.08.2021, înregistrat sub nr. 3734 din data de 16.08.2021;

Avizul favorabil al comisiei de specialitate Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică 
și de disciplină

În temeiul  prevederilor  art. 129  din OUG  57/ 2019  privind Codul Administrativ
cu modificările și completările ulterioare, aprobă  prezenta:
          

H O T Ă R Â R E

Art. 1-  Se aprobă alegerea domnului PANAIT NICU, în calitate de președinte de
Ședință pentru Ședințele de lucru ale Consiliului Local Săveni ce se vor organiza în perioada
August - Octombrie.

Art. 2.- Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se
comunică în termen de 10 zile lucrătoare Institutiei  Prefectului pentru controlul legalitatii,
Primarului  comunei,  pentru  a  asigura  aducerea  la  indeplinire,  prin  compartimentele  de
specialitate din cadrul Primăriei comunei, se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul
instituției, www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, Dl. Panait Nicu

L.S._________________________
Contrasemnează,  

      Secretarul general al comunei,  jr.   Burlacu   Nicoleta
Adoptată  la Săveni,
Astăzi,  data de 31.08.2021
Nr. 60.  
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