
 

 

 

PROIECT 

Nr. 2548 din 23.07.2019 

 

 
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

 COMUNA BĂLĂCEANA  

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE   

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

Consiliul Local al comunei Bălăceana, judeţul Suceava; 

Având in vedere: 

- prevederile H.C.L. Bălăceana  nr.33/2018  privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al  Consiliului Local al Comunei Bălăceana; 

-prevederile H.C.L. nr.23 din 28 iunie 2019, privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 

- expunerea de motive înregistrată sub nr.2547 din 23.07.2019, prezentată de primarul 

comunei Bălăceana; 

- raportul de specialitate al secretarului comunfewei Bălăceana înregistrat cu nr.............. 

- raportul de avizare al comisiei pentru  programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 

mediului şi turism, înregistrat cu nr...............................; 

-art.3, alin.2, art.42 alin.4, art.80 şi art. 82 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative,  republicată, cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(14), art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 din 3 

iulie 2019-Codul Administrativ; 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1   Domnul .......................................................se alege preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al comunei Bălăceana, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna  SEPTEMBRIE  

2019. 

Art.2  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate 

în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

I N I Ţ I A T O R,  

 

PRIMAR- NICHITA BABOR 

Avizat pentru legalitate, 

 

Secretarul comunei, 

Elena Beșa 

 



 

  

 

 

 
 

 

 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

P R I M A R 

cod 727216, tel./fax. 0230/534860 

e-mail: primariabalaceana@yahoo.ro 

Nr. 2547 din 23.07.2019 

 

EXPUNERE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 

Doamnelor și domnilor consilieri,  

Văzând prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local adoptat 

prin H.C.L nr.33/ 2018; 

Prin H.C.L. nr.23 din 28 iunie 2019, privind alegerea preşedintelui de şedinţă, s-a aprobat 

alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna iunie  2019. 

Avand în vedere că în luna august 2019 a expirat  mandatul doamnei Boca lucica Eudochia-

preşedinte de şedinţă (ales pentru  lunile iunie 2019, iulie 2019, august 2019) considerăm legală şi 

oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru un 

mandat de  cel mult 3 luni, începând cu luna septembrie  2019, conform prevederilor art.123 alin.(1), 

(2) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 din 3 iulie 2019-Codul Administrativ; 

 Față de cele prezentate mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

Primar, 

 

 Nichita Babor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


