
 
 JUDETUL CONSTANTA 
  COMUNA MERENI                                                              

     CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 40 / 29.06.2022 

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Mereni, 

pentru perioada  Iunie  2022 – August  2022 

          Consiliul local al comunei Mereni, constituit in sedinta ordinara, legal constituita  la 

data de  29 iunie  2022; 

 

          Avand in vedere prevederile Art. 123 alin. 1 si Art. 136 alin. 1,  din O.U.G. nr. 57 din 

2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Tinand cont de: 

-Proiect de hotarare  initiat de catre domnul  Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni  

inregistrat sub nr. 3711 / 22.06.2022; 

-Referatul de aprobare  intocmit de catre domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni 

inregistrat sub nr. 3712 / 22.06.2022; 

-Referatul de specialitate  intocmit de catre doamna Serif Sibel, secretar general al comunei 

Mereni inregistrat sub nr. 3713 / 22.06.2022; 

-Raportul de avizare  al Comisiei de specialitate nr. 1 inregistrat sub nr. 3844 / 29.06.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 inregistrat sub nr. 3853 / 29.06.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 3 inregistrat sub nr. 3863 / 29.06.2022; 

         In temeiul prevederilor Art. 139 alin.1 si  Art. 196 alin. 1 lit. a  din O.U.G. nr. 57 din 

2019 privind Codul administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI MERENI HOTARASTE   : 

 

ART. 1  -   Se desemneaza  domnul  consilier local CHIRIAC GHEORGHE presedinte al 
sedintelor Consiliului Local al comunei Mereni pentru urmatoarele trei luni, respectiv  Iunie  

2022 – August 2022 . 

ART. 2 -   Prezenta hotarare poate fi atacata de cei interesati in fata Sectiei de Contencios 

Administrativ si Fiscal a Tribunalului Constanta, in conditiile Legii nr. 554 din 2004. 

ART. 3 -  Secretarul general al comunei Mereni, va comunica prezenta hotarare factorilor 

interesati si Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, in vederea exercitarii controlului de 

legalitate. 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva 
si 0 abtineri. La aceasta sedinta sunt prezenti un numar de 11 consilieri locali din cei 11 

consilieri locali in functie. 

           PRESEDINTE DE SEDINTA 

                 CONSILIER LOCAL                                      Avizat pentru legalitate          

                 CHIRIAC GHEORGHE                                   Secretar general U.A.T. 

                                                                                            Serif Sibel 



 

 

 


