
                      
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL 

     
 

H O T Ă R Â R E  
privind alegerea președintelui de ședință  
pentru lunile ianuarie și februarie  2021  

  
 

Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de   
17.12.2020; 

 Având în vedere: 
- proiectul de hotărâre nr.CL/ 491 din 15.12.2020 , inițiat de primarul comunei ; 

 - referatul de aprobare nr. CL/490 din 15.12.2020 al primarului comunei , în calitatea sa de initiator , 

prin care se susține necesitatea și oportunitatea alegerii presedintelui de ședință pentru lunile ianuarie și 

februarie 2021; 

- raportul de specialitate nr. CL/489 din 15.12.2020 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/500/501/502 din  17.12.2020; 

 În baza prevederilor: 

 -   art.123 alin.(1) si alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare  ; art.13 din Hotărârea Consiliului Local al comunei  
Gioseni nr 74/2019 privind  aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al comunei Gioseni, județul Bacău, art.7alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică locală , republicată ; 

În temeiul art. 135 alin.(8) , art. 139 alin. (1),  art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 alin.(1), (2), (4)   din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările 
ulterioare     
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

Art.1.  Domnul consilier local BONCU PETRU  se alege  preşedinte de şedinţã pentru lunile 

ianuarie și februarie 2021. 

Art.2. Președintele de ședință va exercita atribuțiile principale prevăzute la alin.(4) al art.123 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare    . 

Art.3. Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, Primarului comunei, 

persoanei nominalizate la art.1 şi va fi adusă la cunostinţă publică, în condițiile legii. 

 

Președinte de ședință 
Consilier,       
Bașcândură Marinică  
        Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
        Secretar general  comună,      
        Cristina Sandu 
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