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Nr.46/29.07.2022                                                                                          PROIECT 

 

H O T A R A R E 

privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Pietroasele, judetul 

Buzau 

Primarul Comunei Pietroasele, Judetul Buzau  

Avand in vedere : 

 Referat de aprobare al primarului Comunei Pietroasele inregistrat la nr. 3075/29.07.2022; 

 Raportul secretarului general  inregistrat la nr. 3076/29.07.2022 ; 

 Prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile 

si modificarile ulterioare; 

 Cu respectatea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 In temeiul  art. 196 alin. (1) lit. “a” din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

  

HOTARASTE: 

Art.1. Se desemneaza, pentru o perioada de 3 luni, respectiv: -SEPTEMBRIE– 

OCTOMBRIE– NOIEMBRIE - 2022, ca presedinte de sedinta al Consiliului Local al Comunei 

Pietroasele, judetul Buzau, domnul Mihaiu Ion. 

Art.2. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind  Codul Administrativ. 

                                                                  Initiator, 

                                                                    Primar 

                                                            Cornel Enache                                             

 

                                                                                                                       

           avizat, 

secretar general cu delegatie  
                                                                                                                 Grapa Stefan  
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NR.3075/29.07.2022 

Referatul de aprobare 

la proiectul de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului 

Local al Comunei Pietroasele, judetul Buzau 

 

 

Avand in vedere prevederile OUG nr57/2019, privind Codul Administrativ, 

cat si  raportul intocmit de secretarul general al UAT, propun spre analiza  si 

adoptare prezentul proiect de hotarare. 

 

PRIMAR, 

                                                Cornel Enache 
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Nr.2002/16.05.2022 

Raport 

la proiectul de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului 

Local al Comunei Pietroasele, judetul Buzau 

 

        Subsemnatul Grapa Stefan, secretar general cu delegatie al UAT Comuna 

Pietroasele, va aduc la cunostinta prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv : 

« .... consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul 

de organizare şi funcţionare a consiliului local, 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).” 

In acest sens, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotarare in 

forma prezentata de initiator. 

 

Secretar general cu delegatie, 

Grapa Stefan 
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NR.________DIN 30.08.2022 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(2) 

R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului 

Local al Comunei Pietroasele, judetul Buzau 
 

 

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in 

sedinta comisiei pe domenii din data de 30.08.2022, a analizat  proiectul de 

hotarare privind desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al 

Comunei Pietroasele, judetul Buzau, il avizeaza favorabil  si propune sa fie 

introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinare din data 30.08.2022. 

 

COMISIA, 

     1.Valcu Nicolae – presedinte _____________________ 

     2. Gheorghe Mioara – secretar____________________ 

     3. Mares Marcel  ______________________________ 

     4. Balaceanu Liliana Daniela______________________ 

     5.Toader Cristina ____________________________ 
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