ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA GUŞOENI
f CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 13
Privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 36/22.09.2020;
Consiliul local al comunei Guşoeni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
' ordinară din data de 22.12.2020, la care participă un număr de 9 consilieri
, din totalul de 9 consilieri în funcţie;
Văzând că preşedinte de şedinţă ales este domnul Concioiu Marin.
Luând în considerare raportul înregistrat sub nr. 5347/16.12.2020, prin
· care se propune îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 36/22.09.2020,
·. referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr.
Având în vedere raportul comun al comisiilor de specialitate prin care
; se propune, admiterea proiectului de hotărâre;
În conformitate cu prevederile:
- prevederile art.121 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 138 alin. (4) şi alin (5) din
• Constituţia României, revizuită;
- prevederile art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
- prevederile art. 71 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre,
înregistrat sub nr. 5420 din 14.12.2020, întocmit de secretarul general al
unitătii administrativ-teritoriale.;
'în temeiul prevederilor art.139 coroborat cu art.196 alin.1 lit.a din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu un număr de 9 voturi pentru,
• adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 36

I

'

/22.09.2020 privind predar�a şi transmiterea în folosinţă gratuită Companiei
Naţionale de Investiţii S.A. pe durata construirii obiectivului "Construire sală
de sport şcolară - proiect pilot în loc. Guşoeni, judeţul Vâlcea\ prin
înlocuirea menţiunilor privind prevederile legale abrogate în sensul că în loc
de "art.8 alin (1) din O.G.nr.25/2001 de infiintare a C.N.1.- S.A., ale cap.2
art.4 din H.G.R.nr.321/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 0
pentru derularea Programului "Sali de sport " prin Compania Nationala de
lnvestitii-S.A.;" se va trece" art. 2 alin.(1) lit. a) din ANEXA nr. 1: Programul
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