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HOTĂRÂREA  

Nr. 54 din 24.11.2022 

 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru 

perioada decembrie 2022- februarie 2023 

Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă ordinară, din data de 24.11.2022, ora 10:00. 

Analizând:  

 - Referatul de aprobare nr. 3900/22.11.2022 întocmit de către inițiator și Raportul de specialitate nr. 3901  

/22.11.2022 întocmit de către Secretarul general, precum și  Proiectul de hotărâre  privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șincai, pentru perioada decembrie 2022- februarie 2023; 

 - avizul favorabil al comisiei de specialitate. 

Având în vedere prevederile:  

- Art. 112 alin. (3) lit. j) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

- prevederile art. 22 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Șincai aprobat prin 

HCL nr. 9 din 08.08.2016 

- prevederile art. nr. 9 din Anexa 1 a OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliilor locale 

- prevederile Legii nr. 24/2020 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederilor art. 123, ale ar. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. a), ale art. 139 alin. (1), ale art. 

140 alin.(1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. a) precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1. Se alege preşedinte de şedinţă doamna consilier local Șandor Viorica, care va conduce lucrările 

şedinţelor Consiliului Local al comunei Șincai pentru perioada decembrie 2022 - februarie 2023. 

Art. 2. Doamna consilier local Șandor Viorica exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele 

de şedinţă. 

Art. 3. În cazul lipsei preşedintelui ales la una din şedinţele organizate pe perioada mandatului, se va 

proceda la alegerea unui preşedinte de şedinţă numai pentru şedinţa respectivă, fără a se întrerupe mandatul de trei 

luni.  

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează persoana nominalizată 

de la art. 1. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general 

U.A.T Șincai, Prefectului Județului Mureș, Primarului comunei Șincai, Compartimentului Financiar Contabil, 

Resurse Umane și Achiziții Publice, și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro . 

 

 

 

 

Contrasemnează: Secretar General 

………………….………………… 

Toma Dragoș 

( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  

 

Președinte de ședință 

………………….………………… 

Șandor Viorica 

 ( n u m e l e  ș i  p r e n u m e l e )  
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