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HOTARAREA NR. 48/2020 

privind alegerea  preşedintelui  de şedinţă pe o perioada de 3 luni 

 

          Consiliul local al comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara 

din data de 29.05.2020, 

 Analizand Proiectul de hotarare nr. 48/2020 si Referatul de aprobare al primarului comunei 

Santamaria-Orlea nr. 48/22.05.2020 din care reiese necesitatea si oprtunitatea adoptarii unei hotarari privind 

alegerea  preşedintelui  de şedinţă pe o perioada de 3 luni; 

 Avand in vedere raportul nr. 48/22.05.2020 al secretarului general al comunei Santamaria-Orlea; 

In baza avizului Comisiei de specialitate ale Consiliului local al comunei Santamaria-Orlea, astfel: 

- avizul nr. 37/29.05.2020 inregistrat in sedinta administratie publica locala,  juridica si de disciplina, 

protectie mediu si turism, munca si protectie socialadin 29.05.2020; 

Tinand cont de:  

-  art. 123 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

  - prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local aprobat prin HCL  nr. 

22/2012. 

 In baza prevederilor art. 123, art.129, alin.(1), alin.2, lit.a, alin.3, lit.a, art. 139, alin 1 coroborat cu 

art.5, lit.ee, si art.196, alin.(1), lit. “a” art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;   

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se  alege  Presedinte de sedinta al Consiliului local al comunei Santamaria-Orlea pentru 

sedintele din lunile: iunie, iulie, august 2020, domnul consilier PESCARI ION. 

Art.2. Presedintele ales va conduce lucrarile sedintelor Consiliului local al comunei         

Santamaria-Orlea, va semna hotararile adoptate, procesul verbal si dosarul special al sedintei. 

Art.3. In cazul lipsei presedintelui ales la una din sedintele organizate  pe perioada mandatului, se va 

proceda la alegerea unui presedinte de sedinta  numai pentru sedinta respectiva, fara a se intrerupe mandatul 

de trei luni al presedintelui ales. 

        Art.4 Prezenta hotarare poate fi atacata conform procedurii si termenelor prevazute de Legea 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

       Art.5 Prezenta se comunica: 

- Primarului comunei Santamaria-Orlea, 

- Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, 

- Compartimentului buget, finante, contabilitate, 

- se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe site-ul primariei. 

 

Santamaria-Orlea, la 29.05.2020 

 

                                                                                                   CONTRASEMNEAZA   

          PRESEDINTE DE SEDINTA                         SECRETAR GENERAL UAT, 

             NALATAN ILIE ALIN                                          BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

 
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea simpla (7 consilieri) Adoptata prin vot deschis. 

Total consilieri în funcţie: 13 

Consilieri prezenţi: 13 

Pentru: 1,3Impotrivă: 0, Abţineri: 0 
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