
          R O M Â N I A      PROIECT 
Judeţul Buzău                

Comuna Glodeanu Sărat 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind alegerea președintelui de sedintă al Consiliului local  

al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău 
 

Consiliul Local al comunei Glodeanu Sărat, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Glodeanu Sărat, judetul Buzău, înregistrat cu 

numărul 93/8 ianuarie 2021;  

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului, înregistrat cu numărul 94/8 ianuarie 2021; 

- raport comun de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local; 

- prevederile art. 123 alin. (1) și alin. (4) si ale art. 128 alin. (2) din Ordonanta de Urgentă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

- dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor 

normative republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

În temeiul art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1) si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de 

Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se alege presedinte de ședintă al Consiliului Local al Comunei Glodeanu Sărat, județul 

Buzău, domnul consilier local ______________.  

Art.2 Președintele de sedință ales va exercita atributiile stabilite de legislatia în vigoare. 

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează consilierul local ales, potrivit 

art. 1 al prezentei hotărâri.  

Art.4 Secretarul general al comunei Glodeanu Sărat va comunica prezenta hotărâre autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege.  

 
Nr. 2/8 ianuarie 2021 

INIȚIATOR, 
Primar, 

Neculai STOICA 
 
 
 

     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
        Secretar general al comunei, 

                  Corina CAZACU   
 
 



 
 

R O M Â N I A 
Judeţul Buzău 

Comuna Glodeanu Sărat 

PRIMAR 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind alegerea  

președintelui de ședință  
 

   Nr. 93/8 ianuarie 2021  
   
 
  
 
 Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) și (4) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, Consiliul local alege un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă 

de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile 

adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu 

majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee). 

 

 

 

 

Primar, 

Neculai STOICA 

 


