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HOTĂRÂREA nr. 43 
                     Din 17.12.2020 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședințele Consiliului Local al Comunei 

Șincai, pentru perioada  decembrie 2020 - februarie 2021 
 

   Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

 Având în vedere 
- Proiectul de hotărare și Referatul de aprobare nr.2648/19.11.2020 a primarului Comunei Șincai  
- Raportul de specialitate nr. 2649/19.11.2020 a Secretarului General al UAT Comuna Șincai 

- 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 
- art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică, republicată 
- prevederile Legii nr. 24/2020 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
     În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), şi ale art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,  

H o t ă r ă ş t e: 

Art. 1. Se alege preşedinte de şedinţă domnul consilier Balazs Levente, care va conduce 
lucrările şedinţelor Consiliului Local al comunei Șincai pentru perioada decembrie 2020 - 
februarie 2021. 
Art. 2. Domnul consilier Balazs Levente 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. Comuna Șincai, Instituției Prefectului Județul Mureș,  persoanei nominalizate la 
art. 1, Primarului Comunei Șincai și se publică pe pagina de internet a instituției 
www.primariașincai.ro  
 

     
           Contrasemnează,                                                                                               Președinte de ședință, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI delegat                                                                   BALAZS LEVENTE 
      ONAC DAN – CRISTIAN 
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