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HOTARAREA  NR. 21 

 
privind alegerea “Presedintelui de sedinta“  al Consiliului Local 

Podgoria  pentru o perioada de trei luni (august, septembrie, octombrie) 

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

ORDINARA   in data de 25.07.2019; 
        Avand in vedere:  

-referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub 

nr. 3086/19.07.2019; 
 -raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. 
3084/19.07.2019; 

 -avizul consultativ al Comisiei  de specialitate a Consiliului local 
Podgoria, inregistrat sub nr. 3142/24.07.2019;  

 - prevederile art. 123 alin.(1) si (4) – titlul V, Capitolul III, Sectiunea a 2-
a, art. 138 alin.(14) Sectiunea a 4-a , art. 240 Capitolul V din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  
 
 In temeiul art.  196  alin.(1) lit. a) si  art. 197  alin. (1)  si (2) – (4)  
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 
 

H O T A R A Ș T E : 

 
ART. 1. Se aproba alegerea “Presedintelui de sedinta” al Consiliului 

Local al comunei Podgoria pentru o perioada de trei luni (august, septembrie, 
octombrie 2019) in persoana doamnei consilier CERCHEAZA VASILICA. 



ART. 2. Presedintele de sedinta va sigura pentru sedintele consiliului 
local din lunile  (august, septembrie, octombrie 2019) indeplinirea urmatoarele  

atributii:  
    a) conduce şedinţele consiliului local; 

    b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă 
rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a 
abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 
    c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 
    d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local; 
    e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa 

de soluţionare a consiliului local; 
    f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  sau propune consiliului 
aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 
    g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare 

şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul 
local. 

 ART.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la 
indeplinire si se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate. 

 

Nr. 21 

        Data : 25.07.2019 

 

Presedinte de sedinta,  

Stefan Gabriela  

 Contrasemneaza pentru legalitate,  

      Secretar,  

 

Rapeanu Violeta  

 

 

 Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei 

Podgoria  in şedinţa ordinara din data de 25.07.2019, cu respectarea   

prevederilor   art. 139   alin.l  (majoritate   simpla)   din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu un număr de 13  voturi pentru,  0 abţineri si 

0 voturi împotriva din numărul total de 13 consilieri locali in funcţie si 13 

consilieri locali prezenţi la sedinta. 

 


