
 

                                    ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 

 
 

HOTARAREA    NR. 3 

 
privind alegerea “Presedintelui de sedinta“  al Consiliului Local 

Podgoria  pentru o perioada de trei luni ( februarie, martie, aprilie 2019) 

 
  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 

ORDINARA   in data de 31.01.2019; 
        Avand in vedere:  

-expunerea de motive a Primarului comunei Podgoria inregistrata sub 

nr.228/22,01.2019 ; 
 -raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 

289/22.01.2019; 
 -raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate inregistrat sub nr 
454/31.01.2019; 

 -prevederile art. 35 alin.(1)  si  art.  41 din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
 -prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

  
 
 In temeiul art. 35 alin.(1), art 36, art. 45 alin. (1) şi al art. 115 lit.b)  din 

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T A R A S T E : 

 

ART. 1. Se aproba alegerea “Presedintelui de sedinta” al Consiliului local 
al comunei Podgoria pentru o perioada de trei luni (februarie, martie, aprilie 
2019) in persoana domnului   consilier PRICOPI IONEL. 

 



 ART. 2. Presedintele de sedinta va sigura pentru sedintele consiliului 
local din lunile  februarie, martie, aprilie 2019  urmatoarele  atributii:  

 
 a) conduce şedinţele consiliului local; 

 b)supune votului consilierilor proiectele de hotărâre, asigură numărarea 
voturilor şi anunţă rezultatul votării cu precizarea voturilor „pentru”, a 
voturilor „contra” şi a voturilor „abţinerilor”; 

 c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local   precum şi procesul -
verbal al şedinţei; 
 d)asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de 

desfăşurare a şedinţelor; 
 e)supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de 

soluţionare a consiliului; 
 f) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Regulamentul de 
Organizare si Functionare  a Consiliului local Podgoria, sau alte sarcini  date 

de Consiliul Local . 
 

ART. 3. Secretarul comunei va comunica cate un exemplar din prezenta: 
-Institutiei Prefectului, Judetul Buzau ; 
-Primarului   comunei Podgoria; 

- domnului  consilier PRICOPI IONEL  - pentru cunoastere si punere in 
aplicare . 
 

 

Podgoria  

Nr. 3 din 31.01.2019    Presedinte  de sedinta 
     
Contrasemneaza,       Milea Neculai    

Secretar ,  
 
Rapeanu Violeta  

 
 

 
 

 

 
 

         Prezenta hotarare a fost aprobata de Consiliul local al comunei Podgoria in sedinta   

ORDINARA   din 31.01.2019   cu respectarea prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001  
privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu 
un numar de  …12... voturi pentru, ..-.. voturi impotriva,  …-…... voturi abtinere    din  numarul 

total de  13  consilieri locali validati in functie  si   de  …12… consilieri locali prezenti la 

sedinta. 
 


