
ROMANT,{
coMUNA ALBtr$Tr
JUDETUL MURES
CONSILTIJL LOCAL

PROIECT
HOTARAREA NR......

din data de ........
Privind alegerea pregedintelui de qedinfE al consiliului Local al comunei Albeqti pe o

perioadi de trei luni

consiliul Locar ar comunei Arbegti, intrunit in gedinta ordinara,
Av6nd in vedere:
-proiectul de hotdrdre cu referatul de aprobare iniliat de primarul comunei Albestiinregistrat cu nr. 10.257 /03.12.2019;
-raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei Albesti, inregistrat cunr. 1 0.258/0 .\.12.2019 ;

-aviz,ele consultative cu nr....'.'.ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului Local alcomune^i Albegti;
ln conformitate cu prevederile art.l23 alin. (l) din ordonata de Urgenld a Guvernuluinr'5712019;:rivind codul Administrativ precum gi cu prevederile art. 16 di"n Regulamentul deorganizare gi funcfionare al consiliului Local ar comuneiAlbegti,
Jin6;nd seama de prevederile Legii nr.24/2000privind normele de tehnicd legislativd pentruelaborarea aotelor normative, republicJd, cu modificarite qi completdrile ulterioare,in temeiul a!139 alin.i 9i uiJga alin.l lit.a) din ordonala de Urgenld a Guvernuluinr.57 /2019 p,rivind Codul Administrativ,

HorARAgrE:

Art.l.(1)Se alege pregedinte de gedintd, domnul/doamna.........................care va conducelucrdrile gedintelor consiriului Locar Arbegti, pe perioada ianuarie - martie 2020.(2)Domnul/doamna"'. exerciti toate atributiile prevazute de lege gi deRegulamentrrl de organizare qi funclion are a consiliurui rocal al .o*un"i Albegti pentrupregedintele,Ce gedintl.
Art'2' Prczenta hotdrare se comunicd prin intermediul Secretarului comunei Albe;ti, intermenul prevdzut de lege, Primarului .o*rnli Albegti, Instituliei prefectului - Jude{ul Mureq,doamnei/domnului consilier desemnat la art.l. gi se aduce la cunoqtinla cetdtenilor prin afiqare lasediul Primariei gi pe site-ul comunei Albesti la adresa www.comunaalbesti.ro .

NICOLAE

Avizat pentru legal itate
SECRETAR GENERAL, purcariu Ddnut

PITINIAIT.
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la proiectul de hotarare privind
comunel
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alegerea prcaedintelui rle qedinfi al consiliului Local al
Albegti pe o perioadl de trei luni

in c'adrul gedinlei ordinare a consiliului Local Albegti din data de lg.og.20lg, prinHot6r6rea nr'39, a fost ales pregedinte de gedin{d domnul consilier BOERU IoN ADRIAN pentruo perioada cle trei luni, respectiv septembrie - dlcem brie 2019.
Potrivit prevederilor art'123 alin. (l) din ordonala de Urgen!6 a Guvernul ui nr.57l2ol9privind codul Administrativ, consiliul local alege dintre ,rurii s6i un pre;edinte de qedinld , pe o

f::f:'de 
cel mult 3 luni , care conduce qedinlele consiliului gi semneazb hota.eril. adoptate de

In contextul prevederilor legale sus menlionate consiliul Local trebuie s6 adopte o hotdr6reprivind alegerea pregedintelui de g6dinfd al consiliului Local Albe;ti pentru urm6toarea perioaddde trei luni, respectiv ianuarie 202:0 _ marlie 2020.
In cc'nsecinta, in urma propunerilor lbcute de c6tre consilierii locali in cadrul gedin{ei gi caurmare a exercit[rii votului, prin proiectul de hotarare anexat prezentei propun alegerea nouluipregedinte d': qedinfa a Consiliului Local Albesti p. p..iouau ianuarie - martie 2020.



ROMANIA
COMUNA ALBESTI
JUDETUI- MURES
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Nr. I 0.258/03.12.2019

RAPOITT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotiirfire privind alegerea pregcdintelui de qedinfi al Consiliului Local al
comunei Albesti pe o perioadl cle trei luni

Prevederile art.l23, alin. (l ) din Ordonala de Urgent[ a Guvernului nr.57l2Ol9 privind Codul
Administra'tiv reglementeazd modalitatea de alegere a pregedintelui de qedin!6 care va conduce
gedinfele consiliului local pe o perioadd de cel mult 3 trei luni.

Potrivit prevederilor legale sus citate consiliul local alege dintre mebrii sdi un pregedinte
de gedintl , pe o perioadd de cel mult 3 luni , care conduce qedinlele consiliului gi-semneazd
hotlr6rile a.doptate de acesta.

De asemenea procedura este reglementat[ gi de art.l6 din Regulamentul de organizare gi
functionare al Consiliului Local al comunei Albegti.

Aviind in vedere faptul ca in luna decembrie 2019 expir[ perioada de trei luni pentru care
domnul cc,nsilier BOERU ION ADRIAN a fost ales si conducS-gedin[ele consiliului local, este
obligatoriu ca in gedinla de consiliu local sE se faca propuneri gi iA se-numeasca pre$edintele de
gedinld pe perioada urmdtoare, de cel mult 3 luni, respectiv pe perioada ianuarie 2O2O - martie
2020.

Pe cal,s de consecinta si av6nd in vedere prevederile legale sus citate, suslin proiectul de
hot[r6re, iniliat de Primarul comunei Albeqti, privind alegerea pregedintelui' de gedin]d al
Consiliului Local al comunei Albegti pe o perioadd de trei luni, ianuaiie - martie 2020.

SECRETAR GENERAL,
PURCARIU DANUT


