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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Din 20.11 2019  
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 

Consiliului local Sincai  pe  o perioadă de trei luni( decembrie   2019-februarie 2020 ) 
 

       Consiliul local al comuei Sincai  întrunit în şedinţa    ordinară  dn luna  noiembrie 2019; 
Având în vedere  referat de aprobare  , înregistrat sub nr. 2791/20.11 2019 , raportul de specialitate  
înregistrat sub nr. 2792/20.11  .2019, raportul comisiei de specialitate . 
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrative. 
      Tinand seama de prevederile art 22 din Regulamentul de organizare si  functionare a Consiliului  local 
al comunei Sincai aprobat  prin HCL NR 9  DIN 8.08 2016 art.9  din OG nr 35/2002  pentru 
aprobareaRegulamentului cadru de organizare si functionare a  consiliilor locale;, 
 
     Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Adoptă prezenta,  

H O T Ă R Â R E : 

           Art.1. (1) Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sincai  pentru şedinţele 

Consiliului local Sincai  pe  o perioadă de trei luni( decembrie   2019-februarie 2020 )d-na Gabor Elena    .                                      
(2)Doamna Gabor Elena   exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local Sincai  pentru preşedintele de şedinţă. 
 
            Art.2   Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Mureş, în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului comunei Sincai  şi persoanei 
nominalizate la art. 1. 

PRIMAR, 
HUZA GRIGORE 

Avizeaza  
Secretar  general  
 Suciu Ludovica Emilia  
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HOTĂRÂREA NR   

Din 29.11 2019  
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 

Consiliului local Sincai  pe  o perioadă de trei luni( decembrie   2019-februarie 2020 ) 
 

       Consiliul local al comuei Sincai  întrunit în şedinţa    ordinară  dn luna  noiembrie 2019; 
Având în vedere  referat de aprobare  , înregistrat sub nr. 2791/20.11 2019 , raportul de specialitate  
înregistrat sub nr. 2792/20.11  .2019, raportul comisiei de specialitate . 
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrative. 
      Tinand seama de prevederile art 22 din Regulamentul de organizare si  functionare a Consiliului  local 
al comunei Sincai aprobat  prin HCL NR 9  DIN 8.08 2016 art.9  din OG nr 35/2002  pentru 
aprobareaRegulamentului cadru de organizare si functionare a  consiliilor locale;, 
 
     Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Adoptă prezenta,  

H O T Ă R Â R E : 

           Art.1. (1) Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sincai  pentru şedinţele 

Consiliului local Sincai  pe  o perioadă de trei luni( decembrie   2019-februarie 2020 )d-na Gabor Elena    .                                      
(2)Doamna Gabor Elena   exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local Sincai  pentru preşedintele de şedinţă. 
 
            Art.2   Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Mureş, în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului comunei Sincai  şi persoanei 
nominalizate la art. 1. 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA  
FARCAS  PETRU  

 
 
 

        Contrasemneaza  , 
       SECRETAR GENERAL  
        Suciu Ludovica Emilia 



 

Primaria  Sincai 

NR 2791DIN 20.11  2019  

REFERAT DE APROBARE  

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 
Consiliului local Sincai  pe  o perioadă de trei luni( decembrie   2019-februarie 2020 ) 

 

 

               Având în vedere art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, potrivit cărora, cităm:"După declararea ca legal constituit, 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)." 
      Întrucât durata mandatului preşedintelui de şedinţă este de  trei  luni astfel 
cum a fost aprobat prin şi ţinând seama de faptul că mandatul actualului 
preşedintede şedinţă  ,ales  conform Hotărârii Consiliului Local nr. 44 DIN 28 10 2019     
a expirat , iniţiez şi propun spre aprobare următorul proiect de hotărâre proiectul 
de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţăpentru Consiliului local 
Sincai pe  o perioadă de trei luni( decembrie   2019-februarie 2020 ) 

 

 

  

  

P R I M A R, 
HUZA GRIGORE 

 

 

 

 



 

 

 Primaria  Sincai 

NR 2792 DIN  20.11 2019  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 

Consiliului local Sincai  pe  o perioadă de trei luni( decembrie   2019-februarie 2020 ) 
 

 

        Proiectul de hotărâre are ca obiect alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local 
Sincai   pe  o perioadă de trei luni( decembrie   2019-februarie 2020 ) 

 
     Proiectul de hotărâre are ca temei de drept prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, prevederile  la H.C.L HCL NR  44 DIN 28 10 2019   pentru 
aprobareaRegulamentului  de organizare si functionare a  consiliului local , 
        În conformitate cu dispoziţiile art. 123 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, în situaţia absenţei preşedintelui de şedinţă în intervalul pentru care a fost ales, 
se va proceda la alegerea unui alt preşedinte de şedinţă, la propunerea consilierilor locali. 
Acesta exercită atribuţiile conferite de lege şi de Regulament pentru preşedintele de şedinţă. 
 
      Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale şi de oportunitate, drept pentru care, 
având în vedere faptul că mandatul domnului consilier local FARCAS PETRU   preşedinte de 
şedinţă , expiră, supunem aprobării consiliului local alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru 
şedinţele Consiliului local Sincai   pe  o perioadă de trei luni( decembrie   2019-februarie 2020 ) 
D-na Gabor Elena  
 

 

Secretar general  

Suciu Ludovica Emilia 

  

  

 


