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HOTĂRÂREA Nr. 28/2017 
                                                            din 30.06.2017 
                                                              
             Privitor la: alegerea d-lui. PUCHIN MARIN, preşedinte de şedinţă al Consiliului 
Local Lăcusteni pentru lunile: iulie, august, septembrie 2017. 

 
        Consiliul Local al comunei Lăcusteni întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2017,  
la care participă un nr. de 9 consilieri locali din totalul de 9 în funcţie. 
            Având în vedere:  
            Expunerea de motive nr. 1955/19.06.2017, a primarului comunei şi proiectul de hotărâre 
înaintat spre dezbatere consiliului local;  
            Raportul de specialitate nr. 1954/19.06.2017, al secretarului comunei Lăcusteni; 

Hotărârea Consiliului Local Lăcusteni nr. 8/11.07.2016, de aprobare a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Lăcusteni şi Hotărârea Consiliului Local 
Lăcusteni nr. 19/23.03.2017, prin care d-nul. Ioja Mihai, a fost ales preşedinte de şedinţă al 
Consiliului Local Lăcusteni pentru lunile: aprilie, mai, iunie 2017; 

Avizul comisiilor de specialitate reunite care propun adoptarea proiectului de hotărâre 
şi raportul nr. 2070/29.06.2017, de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, 
întocmit de secretarul comunei; 

În conformitate cu prevederile art. 9 din O.G. nr.35/2002, privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborat art. 45 alin. (1) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 In temeiul art.115 alin.1 lit. b), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 9 voturi „pentru, adoptă următoarea: 
 

                                                           H O T Ă R Â R E 
Art. 1. Se alege domnul PUCHIN MARIN, în funcţia de preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local Lăcusteni pentru lunile: iulie, august, septembrie 2017. 
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată în termenul prevăzut de lege Instituţiei 

Prefectului Judeţul Vâlcea, pentru controlul legalităţii actelor şi d-lui PUCHIN MARIN, prin 
grija secretarului comunei. 
                                                          Lăcusteni,  30.06.2017 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         
             IOJA MIHAI                                                            Contrasemnează: 
                        SECRETAR,   
                           BRĂNESCU ADRIAN                            
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