
PRIMARIA COMUNDI ALBESTII DE ARGES
JUDETUL ARGES

Comuna Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal: 4121978, Cp:
117005, Tel.,{Fax 0248 | 735005

Nr.1/ 2021
Proiect de hotarare

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al
Comunei Albestii de Arges, pentru perioada ianuarie -februarie 2021

Consiliul Local al Comunei Albestii de Arges, judetul Arges.
Avdnd in vedere:

- referatul de aprobare n*.11 I 04.01.2021, din partea d-lui primar, popa
Gabriel;

- rapoftul de specialitate nr.13 104.01.2021, al compaftimentului de resort
din cadrul Aparatului de specialitate al primarului Comunei Albestii de Arges;

Tinar.rd seama de ayizele comisiilor de soecialitate nr.l. 2 si 3 ale
Consilrllui Local Albestii de Arges;

In temeiul prevederilor art. 123, 139 si
ff.57 I 2019 privind Codul admninistrativ,
ulterioare.

art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.c.
cu rnodificarile si completarile

Aviz
SECRETA GENERAL,

HOTARASTE:
Att.1. Se alege presedinte de sedinta pentru perioada ianuarie - febtuarie

2021, domnul consilier local, Baluta Marian.
Aft.2. In cazul in care preqedintele de qedinld lipsepte, la propunerea

consilierilor locali, din rdndul acestora este ales un alt pregedinte de qedin16, pr.in
hotdrire adoptatd cu majoritate simpli., care conduce Sedinla respectivi. Acesta
exercit6 pentm aceasti qedinld atribuliile prevezute de lege pentru preqedintcde
de qedin!5.

Art.3. Prezenta hot6r6re va fi comunicatb Pdmarului Comunei Albestii de
Arges, Instituliei Prefectului - judelul Argeg, persoanei nominalizate la art.l 9i
va fi afipatd pe site-ul Comunei Albestii de Arges: albestiidearges.ro penlru
aducerea la cunosti ublica.

Data:04.01.2021

Initiator p
PRIMAR,
Popa Gabri Isfan lena



PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES
JUDETUL ARGES

Comuna Albestii de Arges, Judetul Arges, CP: 117005, Cod Fiscal:
4121978, Tel./Fax: 0248 / 735005

Nr. 11/ 04.01.2021

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotarare privind

alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei
Albestii de Arges, pentru perioada ianuarie - februarie 202I

in conformitate cu prevederile art 1L din Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului local a1 comunei Albestii de Arges: ,,Dupd declararea
ca legal constituit, consiliul local a.lege dintre membrii sdi, un preqedinte de
qedin1d, pe o perioadd de 2 luni, in ordine alfabetica, care conduce qedinlele
consiliului gi semneazi hotdrdrile adoptate de acesta. Pregedintele de gedintrA se
alege prin vot deschis cu majoritate simpl6, prevdzutd la aft. 5, lit. ee) din
Ordonanja de urgenli. a Guvemului nr. 5712019."

Tinand seama de prevederile ar1.136, alin.(8) lit.a) din OUG r\.57 /2019
privind Codul administrativ: " (8) Fiecare proiect de hotdrAre inscris pe ordinea
de zi a gedinlei consiliului local este supus dezbaterii numai dacd este insolit de:

a) WFul de aprobare, ca inshument de prezentaxe gi motivare,
semnat de iniliator", va propun spre dezbatere
privind alegerea presedintelui de sedinta al
Albestii de Arges, pentru perioada ianuarie
domnului consilier local, Baluta Marian.

si adoptare ,,Proiectul de hotarare
Consiliului Local al Comunei

februarie 2021". in persoana
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