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HOTĂRÂREA nr. 1  

privind revocarea unor  Hotărâri ale Consiliul Local Pogonești 
 Având în vedere : 

-  referatul de aprobare a primarului comunei Pogoneşti cu privire la proiectul de hotărâre, 

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local şi raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Pogoneşti; 

- adresa nr. 19305/13.01.2021 a Instituției Prefectului – Județul Vaslui; 

În conformitate cu prevederile art. 200 și 255 din O.U.G. nr. 57/2021 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În  temeiul art. 129, alin. (1),  art. 139, alin.), alin. (3) precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

  Consiliul local al comunei Pogoneşti, judeţul Vaslui: 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1.  Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 24/ 17.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei 

Pogonești, judetul Vaslui. 

Art.2.  Se respinge propunerea de revocare pentru următoarele hotărâri ale Consiliului local Pogonești, 

astfel:   

1. Hotărârea nr. 22 privind   încetarea de drept , prin demisie, a mandatului de consilier local și declararea 
vacantării locului de consilier local ocupat de dl. Iordache Ionel în Consiliul local Pogonești. 

2. Hotărârea  nr. 23 privind  organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale 

Consiliului local al comunei Pogonesti, jud. Vaslui. 

3.  Hotărârea  nr. 25 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Pogonești în 

Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale Dimitrie Negrutiu- Pogonești. 

4. Hotărârea  nr. 26 privind rectificarea bugetului local, etapa decembrie 2020. 

5. Hotărârea nr. 27 privind  aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 
local al comunei Pogonești,judetul Vaslui". 

6. Hotărârea  nr. 28 privind rectificarea bugetului local, etapa a II-a decembrie 2020. 

7. Hotărârea nr. 29 / 2020 privind desemnarea persoanei  care să reprezinte interesele UAT  POGONEȘTI 

în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judetului Vaslui. 

8. Hotărârea nr. 30 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, aplicabile 
în anul fiscal 2021. 

9.  Hotărârea  nr. 31 privind realizarea obiectivului de  investiţii „Inființare rețea de distribuție inteligentă a 
gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici şi a clienţilor noncasnici din comuna Pogonești, județul 

Vaslui”. 
Art.2. Primarul comunei Pogonești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

            Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut 

de lege, primarului comunei și prefectului județului Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 
primăriei. 
       Prezenta Hotărâre a fost aprobată cu 9 voturi” pentru”, un vot “contra” și zero “abțineri din 10 voturi valabil exprimate. 

                             Pogoneşti, 18 ianuarie 2021.                 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ,                            

                 Consilier,  

                Moise Ion 

               CONTRASEMNEAZA, 

                                                                 Secretarul general al comunei Pogoneşti  

Sava Mihalache 


