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CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR. 89/2021 

privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2021, a Consiliului 

Local al com. Câlnic, jud. Alba 

 

Consiliul local al comunei Câlnic, întrunit în ședința publică ordinară din data de 

27.08.2021; 

Luând în dezbatere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 84/2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru 

luna septembrie 2021, a Consiliului Local al com. Câlnic, jud. Alba. 

- Referatul de aprobare al domnului consilier local NICOARA Vasile în calitate de 

inițiator; 

- Raportul de specialitate nr. 4649/19.08.2021 întocmit de către dna. Secretar General 

al comunei Câlnic MATEI Maria. 

- Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului Local al comunei Câlnic; 

În temeiul art. 123 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ,,dupa declararea ca legal constituit, consiliul local 

alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a 

consiliului local, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce 

ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta.’’ 

În temeiul prevederilor art. 139, alineat (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art.1 Se alege domnul TOMESCU Gheorghe-Claudiu președinte de ședință, pentru 

ședințele Consiliului Local al Comunei Câlnic care se vor desfășura în luna SEPTEMBRIE 

2021. 

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în termenii și 

în condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul primariei și în Monitorul oficial 

al comunei Câlnic si se comunică 

- Instituţiei Prefectului judeţului Alba,  

- Primarului comunei Câlnic,  

- Compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului comunei Câlnic    

Câlnic, la 27.08.2021 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 

           NICOARĂ VASILE                                  SECRETAR GENERAL Comuna Câlnic,  

                                                                  MATEI Maria 

 
Total consilieri 

locali 

11 

Prezenți 11 

Pentru 11 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 

 


