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HOTĂRÂRE 
privind alegerea președintelui de ședință  

pentru luna septembrie 2020 
 
 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data 
de  06.08.2020; 

Având in vedere: 
-   proiectul de hotărâre nr.  CL/318 din  03.08.2020, inițiat de către primarul comunei ; 

 - referatul de aprobare nr. CL/317 din 03.08.2020 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator , 
prin care se susține necesitatea și oportunitatea alegerii presedintelui de ședință pentru luna septembrie 
2020; 

- raportul de specialitate nr.CL/316 din 03.08.2020,al secretarului general al comunei , prin care se 
motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 

 - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Gioseni, înregistrate sub nr. CL/319/320/321 din 06.08.2020; 

În baza prevederilor: 
 - art.123 alin.(1) si alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare ; ale Legii nr. 135 / 2020 privind stabilirea datei 

alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru 
buna organizare și desfășurare a acestora; art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată; 
    În temeiul prevederilor art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1),(2),(4)   din  
OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE: 

  
  Art.1. Se aprobă alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei  
Gioseni, județul Bacău, pentru luna septembrie 2020 , în persoana domnului consilier Calara 
Alexandru. 
 Art.2. Președintele de ședință exercită atribuțiile stabilite în baza art.123 alin.(4) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei, persoanei nominalizate la art.1,  
Prefectului județului Bacău și spre cunoștință publică , în condițiile legii. 
 

Președinte de ședință       
Consilier,       

             Calara Alexandru                                                                                   
  Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general comună,     
  Cristina Sandu 
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Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu  12   voturi ,,pentru”  din  12   consilieri prezenți. 
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