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HOTĂRÂREA NR  6 

Din  19 februarie  2020   
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 

Consiliului local Sincai  pe  o perioadă de trei luni( martie-mai  2020 ) 
 
 

       Consiliul local al comuei Sincai  întrunit în şedinţa    ordinară  dn luna  februarie  2020 ; 
Având în vedere  referat de aprobare  , înregistrat sub nr. 253 din 10.02 2020  , raportul de specialitate  
înregistrat sub nr. 254 din 10.02 2020 , 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 (martie –mai 2020  )d-na Macavei  Petraliana  Rodica.    .                                      
(2)Doamna  Macvei Petraliana  Rodica   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  
                                             GABOR ELENA 

 
 

        Contrasemneaza  , 
       SECRETAR GENERAL  
        Suciu Ludovica Emilia 
 


