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 HOTĂRÂREA  NR   
                                                 Din 12 .04 2019  
 
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sincai  pentru sedinta 

extraordinara din  12.04 2019    si pe  o perioadă de trei luni aprilie-iunie 2019 ) 
 

  
 
 Consiliul  local   comunei SINCAI , judeţul Mureş, 
 Având în vedere   Expunerea de motive  a primarului, inregistrata la numarul 
1063 din 5.04 2019  si a Raportului de specialitate nr  1064 din 5 .04 2019  
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;, 
 În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1), art. 41 din Legea nr. 215/2001 
privind administreţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 În temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARESTE : 
 

 Art. 1 Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sincai  pentru 
sedinta extraordinara din  12.04 2019    si pe  o perioadă de trei luni aprilie-iunie 
2019 ) a  d-lui Balazs Levente. 
 
 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 
                                                                             Balazs Levente  
Avizat pentru legalitate, 
  Secretar 
Suciu Ludovica Emilia 
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PROIECT DE HOTARARE  
                                                 Din 5.04  .04 2019  
 
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sincai  pentru sedinta 

extraordinara din  12.04 2019    si pe  o perioadă de trei luni aprilie-iunie 2019 ) 
 

  
 
 Consiliul  local   comunei SINCAI , judeţul Mureş, 
 Având în vedere   Expunerea de motive  a primarului, inregistrata la numarul 
1063 din 5.04 2019  si a Raportului de specialitate nr  1064 din 5 .04 2019  
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;, 
 În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1), art. 41 din Legea nr. 215/2001 
privind administreţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 În temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTARESTE : 
 

 Art. 1 Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sincai  pentru 
sedinta extraordinara din  12.04 2019    si pe  o perioadă de trei luni aprilie-iunie 
2019 ) a  d-lui Balazs Levente. 
 
 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 
                                                                             Balazs Levente  
 
Avizat pentru legalitate, 
  Secretar 
Suciu Ludovica Emilia 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
  

                                                 Din 5 .04 2019  
 
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sincai  pentru sedinta 

extraordinara din  12.04 2019    si pe  o perioadă de trei luni aprilie-iunie 2019 ) 
 

  
Având în vedere prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

republicată, un consilier local poate exercita funcţia de preşedinte de şedinţă cel mult 
trei luni. 
În cadrul şedinţei  extraordinara  din această lună, Consiliul Local trebuie să adopte 
o hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local SINCAI  
pentru pentru sedinta extraordinara din  12.04 2019    si pe  o perioadă de trei luni 
aprilie-iunie 2019 ) 

 
Propun    alegerea presedintelui de sedinta  in ordinea alfabetica , pentru sedinta 
extraordinara din  12.04 2019    si pe  o perioadă de trei luni aprilie-iunie 2019 ) a  d-
lui Balazs Levente. 
  
 

 
 
 

Primar, 
     

         HUZA GRIGORE 
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RAPORT DE SPECIALITATE  
  

                                                 Din 5 .04 2019  
 
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sincai  pentru sedinta 

extraordinara din  12.04 2019    si pe  o perioadă de trei luni aprilie-iunie 2019 ) 
 

  
Având în vedere prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

republicată, un consilier local poate exercita funcţia de preşedinte de şedinţă cel mult 
trei luni. 
În cadrul şedinţei  extraordinara  din această lună, Consiliul Local trebuie să adopte 
o hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local SINCAI  
pentru pentru sedinta extraordinara din  12.04 2019    si pe  o perioadă de trei luni 
aprilie-iunie 2019 ) 

 
Propun    alegerea presedintelui de sedinta  in ordinea alfabetica , pentru sedinta 
extraordinara din  12.04 2019    si pe  o perioadă de trei luni aprilie-iunie 2019 ) a  d-
lui Balazs Levente. 
  
 

 
 

                                                                  Secretar, 
              Suciu Ludovica Emilia 
 
 

 
 
 
 

 


