
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTA ALBA 
HOTARARE 

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada Mai 2022 - Iulie 
2022. 

Consiliul Local al comunei Balta Alba, judetul Buzau, intrunit in sedinta 
extraordinara,in data de 05.04.2022. 

Avand in vedere: 

• referatul de aprobare al Primarului comunei 
Balta Alba inregistrat sub nr.2219/21.03.2022; 

• raportul de specialitate al secretarului general 
al UAT.Balta Alba, inregistrat sun nr.2218/21.03.2022; 

• rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate 
ale consiliului local nr.94,95,96/05.04.2022; 

• prevederile Regulamentului de organizare si 
functionare a Consiliului local al comunei Balta Alba, aprobat prin HCL 
nr.51/30.08.2020; 

• prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

ln temeiul prevederilor art.123 alin.l) si 4), art.139, alin. 1) lit.a si art.197 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 



Art.1 Domnul consilier local Necula Emil, se alege pentru o perioada de 
trei luni, respectiv, Mai 2022 - Iulie 2022, presedinte de sedinta. 

Art.2 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare 
autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate. 

Balta Alba 

Nr.28/05.04.2022 

C o n t r a s e m n e a ; : ţ ; '  general, 
B a l a n r t i n  

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Balta Alba in sedinta extraordinara 
din data de 05.04.2022, cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57 /2019, cu un nr. de 8-
voturi pentru, -O voturi impotriva si O- abtineri, din nr. total de 11 consilieri in functie si 8--
consilieri prezenti la sedinta. 



ROMÂNIA 
COMUNA BALTA ALBA 

-:::::: 
romania2019.eu 

COMUNABALTA ALBA,JUDETUL BUZAU 

Tel: 0238. 790063; Fax: 0238. 790063 
Nr.2219/21.03.2022 

REFERAT DE APROBARE 

Conform dispozitiilor legale in vigoare, dupa declararea ca legal constituit, Consiliul local alege 
dintre membrii sai, un presedinte de sedinta, 

Tinand seama de prevederile art. 123, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
modifica rile si completa rile ulterioare,, . . .  consiliul local alege dintre membrii soi, in termenul stabilit 
prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, un presedinte de sedinta, pe o perioada 
de cel mult trei luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile adoptate de 
acesta.Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla". 

Supun spre aprobare Consiliului local Balta Alba, prezentul proiect de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta al Consiliului local Balta Alba, pe o perioada de trei luni; 

Primar, 



ROMÂNIA 
COMUNA BALTA ALBA 

romania2019.eu 

COMUNABALTA ALBA,JUDETUL BUZAU 

Tel: 0238. 790063; Fax: 0238. 790063 
Nr .2218/21.03.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

ln baza Ordinului Prefectului judetului Buzau nr.760/28.10.2020 prin care se constata îndeplinirea 
conditiilor de constituire a Consiliului local Balta Alba,judetul Buzau; 

ln conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Balta 
Alba, aprobat prin HCL nr.51/30.08.2020; 

Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla, asa cum prevede Codul 
administrativ la art.5, lit.e; 

Propun Consiliului local al comunei Balta Alba, proiectul de hota rare privind alegerea presedintelui de 
sedinta pentru o perioada de trei luni,respective pentru lunile Mai 2022 - Iulie 2022. 

Secretar general, 
--  
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