
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

 
 

H O T Ă R Â R E 

 

privind : modificarea și completarea componenței Comisiei de specialitate a Consiliului 

Local al Comunei Scrioaștea pentru activităţi economico-financiare, buget 

finanțe, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi agricultură, aleasă 

prin H.C.L. nr. 47 / 7.11.2020. 

 

 Consiliul Local al Comunei Scrioaștea, Județul Teleorman, întrunit în şedinţă 

ordinară în data de  25 iunie 2021, 

   Având în vedere :  

 

- Referatul de aprobare nr. 3769 din data de 27.05.2021, a Primarului comunei 

Scrioaștea; 

- raportul de specialitate nr. _______ din data de ____________, întocmit de 

secretarul general al comunei Scrioaștea; 

- Ordinul Prefectului – Județul Teleorman nr.208 din 05 aprilie 2021 privind 

constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a madatului 

de consilier local al domnului Andrei Ionuț, prin retragerea sprijnului și 

declararea vacant a locului acestuia;  

- Încheierea nr.903 din data de 05.05.2021 a Judecătoriei municipiului Roșiori de 

Vede privind validarea mandatului de consilier local al supleantului Popescu 

Florentin-Dănuț; 

- H.C.L. nr. 47 din data de 07.11.2020 privind organizarea și stabilirea comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al comunei 

Scrioaștea, județul Teleorman ; 

-   Depunerea jurământului de către domnul Popescu Florentin-Dănuț la începutul 

ședinței Consiliului local, din data de 24 mai 2021;  

-    Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a  Consiliului Local; 

-  prevederile art. 124 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a) 

și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. - Se modifică și se completează componența de specialitate a Consiliului 

Local al Comunei Scrioaștea pentru activităţi economico-financiare, buget finanțe, 

amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi agricultură,  aleasă prin H.C.L. nr. 
47 din data de 07.11.2020 privind organizarea și stabilirea comisiilor de specialitate pe 

domenii de activitate ale Consiliului Local al comunei Scrioaștea, județul Teleorman, în 

sensul înlocuirii domnului consilier local ANDREI IONUȚ cu domnul consilier local 

POPESCU FLORENTIN-DĂNUȚ, în calitate de membru al comisiei. 



Art.2. – Începând cu data prezentei, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică, Primarului comunei Scrioaștea şi Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Teleorman, în vederea exercitării controlului de legalitate și 

comisiilor și persoanelor interesate pentru cunoaștere și punere în aplicare . 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Trușcă Nicolae 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Contrasemnează pentru legalitate, 

                Secretar general al UAT, 

                         Cernea Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIOAȘTEA 
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