ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.9 din 25.03.2021 privind desemnarea
reprezentantului comunei Balaciu în Adunarea Generală a Asociaţilor Societatii Comerciale de interes
public ADI 7 Societate cu Răspundere Limitată
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal constituit prin Ordinul
Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi

Având în vedere:
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.7016 din
14.04.2021
adresa nr.5623/07.04.2021 a Instituţiei Prefectului judetul Ialomiţa, prin care comunică faptul că in
urma exercitării controlului de legalitate asupra HCL Balaciu nr.9/25.03.2021 au fost constatate
aspecte de nelegalitate şi pe cale de consecinţă se impune revocarea acesteia.

Examinând :
-

avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.129 alin.(14) , a art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.1 lit.a) , a art.200 şi art.240 din
Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.9 din 25.03.2021 privind
desemnarea reprezentantului comunei Balaciu în Adunarea Generală a Asociaţilor Societatii Comerciale
de interes public ADI 7 Societate cu Răspundere Limitată.
Art.2 – Primarul comunei Balaciu va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.3 – Secretarul general al comunei va comunicare hotărârea în termenele legale: primarului
comunei Balaciu ,domnului Paun Ionel şi Instituţiei Prefectului judetul Ialomita, în vederea exercitării
controlului de legalitate, se va publica în Monitorul oficial local.
In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se va
inainta spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale consiliului local şi compartimentului buget programe prognoze, pentru întocmirea raportului, pănă la data de 17.04.2021
INITIATOR
PRIMAR
Cornel Mihu

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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