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HOTĂRÂRE
Privind : aprobarea declarării zilelor de 10.08.2021 şi 11.08.2021
ca zile de doliu pe raza comunei Vulturești

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VULTUREȘTI,JUDETUL OLT
Întrunit în şedinţa de îndată, din 10.08.2021,

Având în vedere:
- Referatul de aprobare Nr.2619/09.08.2021 la proiectul de hotarare întocmit de

către 1/3 din consilieri prin care se propune aprobarea zilelor de 10.08.2021 și
11.08.2021, ca zile de doliu pe raza Comunei Vulturesti, județul Olt.
- Raportul de specialitate nr. 2623 din 10.08.2021, la proiectul de hotarare prin
care se propune aprobarea zilelor de 10.08.2021 și 11.08.2021, ca zile de doliu pe
raza Comunei Vulturesti, județul Olt.
- Prevederile art 160 alin 1 lit j din din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
cu modificarile si completarile ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 129 din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
În temeiul art. 139 din, alin. (1) si art.196 alin 1 lit a din Ordonanța de Urgență
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.- Se aprobă declararea zilelor de 10 şi 11 August 2021, ca zile de doliu pe
raza comunei Vulturești, Judetul Olt în memoria domnului TREANȚĂ GHEORGHE Primar
al comunei Vulturești in perioada : Iunie 2000 – August 2021.
Art.2.- Pe perioada celor 2 zile de doliu, la sediul primăriei comunei Vulturești va fi
arborat un steag de culoare neagră.
Art.3.- La data de 11.08.2021, când vor avea loc funeraliile de înmormântare
în intervalul orar 13,00-13,05 și 15,00-15,05 va fi acționată sirena Primariei Vulturești.
Art.4.- În zilele de 10 si 11 August 2021, se interzice desfășurarea activităților
cultural artistice si sportive pe raza comunei Vulturești, Județul Olt.
Art. 5.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
viceprimarul comunei Vulturești şi se comunica prin grija secretarului comunei la :
- Instituţia Prefectului - judeţul Olt ; Viceprimarul comunei Vulturești ;
institutiilor de pe raza comunei si se va face publica prin afisare .
Preşedinte de sedinta ,
Consilier Local
Ivan Viorel

Contrasemnează
Secretar General ,
Ionel Voiculescu
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Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ,,pentru”,0-abtineri,0-impotrivã din totalul de 11 consilieri locali prezenţi ai Consiliului Local, cu
respectarea art. 228. OG 57/2019 privind codul administrativ,în ceea ce priveşte conflictul de interese pentru alesii locali.

