
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GÂNGIOVA 
 

HOTARARE NR. 4 /  10.01.2023 
privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local  

Gângiova pentru perioada februarie 2023 –  aprilie 2023 
 
 

      Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul 
Prefectului – Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 
10.01.2023, ora 10,30; 
      Având în vedere proiectul de hotarare nr.124/27.12.2022 privind alegerea presedintelui de 
sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru perioada februarie 2023 –  aprilie 2023, referatul 
de aprobare nr.7832/27.12.2022 al primarului comunei Gângiova cu privire la susţinerea 
proiectului de hotărâre, raportul de specialitate nr.24/03.01.2023 al secretarului general al 
UAT Gângiova, Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Gângiova cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menționat, in conformitate cu prevederile  
art.123, alin.1, alin.2, alin.3, alin.4, lit.a-g din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
      In temeiul art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, alin.3, lit.a, art.139, alin.1,  art.196, alin.1, 
lit.a, art.197, alin.1, alin.2 și alin.4, art.198, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

HOTARASTE: 

ART.1.Se alege presedinte de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru perioada 
februarie 2023 –  aprilie 2023 , domnul consilier Somandru Nicolae. 
ART.2.Presedintele ales va conduce sedintele Consiliului Local, va semna hotararile 
adoptate, procesul-verbal si dosarul special al sedintei. 
ART.3.In cazul absentei presedintelui ales la una din sedintele organizate pe perioada 
mandatului, se va proceda la alegerea unui presedinte de sedinta numai pentru sedinta 
respectiva, fara a se intrerupe mandatul de 3 luni. 
ART.4.Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dolj, Primarului 
comunei Gângiova, persoanei nominalizate la art.1 si va fi afisata pe site-ul institutiei. 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            Contrasemneaza pentru legalitate, 
     VOICU MIHAI ZAHARIA                                        SECRETAR GENERAL 

                                                                             SADOVEANU IOANA 
 
 
 
 
Adoptata in sedinta din data de 10.01.2023 
Cu un numar de 8 voturi pentru, 3 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 
consilieri prezenti 


