
 

 
 

 

A N U N T 
 

 

 

 

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenta  decizională, republicată, Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul 

Prahova aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat : Proiectul de hotărâre 

privind   alegerea președintelui de ședință. 
   Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 

opinii cu valoare de recomandare cu privire la  proiectul de hotarâre sus-menţionat, 

pănă la data de  27.02.2019, orele 14,00,  la secretarul  general al comunei. 

Proiectul de hotarâre, însoţit de raportul de specialitate, poate fi consultat pe 

site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

 

 

 

 

P R I M AR,                                         SECRETAR   GENERAL  UAT, 

         Valeriu   Lupu                                                            Nicoleta Savu 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMARIA  COMUNEI     B Ă R C Ă N E Ş T I 

Nr. 9.093 din 19.02.2020 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I  

Nr.10/19.02.2020 

 

P R O I E C T    DE     H O T Ă R Â R E  

privind alegerea preşedintelui de şedinţa  

 

Având în vedere prevederile  art. 123 (1) , alin. (3)  şi alin.(4) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din  Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Consiliului Local al comunei Bărcăneşti, Jud. Prahova revizuit  adoptat prin Hotărârea Consiliului  

Local al comunei Bărcăneşti, jud. Prahova   nr. 53/2019; 

 Văzând: 

- referatul de aprobare nr. 9055/ 19.02.2020  al Primarului comunei Bărcăneşti privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă; 

- raportul de specialitate nr.9058/ 19.02.2020 al   secretarului general al  comunei Bărcăneşti privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă; 

     - avizele Comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3  ale Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti ; 

     - avizul  secretarului general al comunei Bărcăneşti ; 

  În temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova adopta prezenta hotărâre: 

 

 

 Art. 1   (1) Alege  pe  domnul   Duță Dănuț       în calitate de  preşedinte al   şedinţelor 

Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti , judeţul Prahova,  pe o perioadă de 3 (trei) luni ( martie, 

aprilie, mai 2020) , care va conduce şedinţele consiliului   local şi va semna hotărârile adoptate de 

acesta . 

(2) În cazul în care  preşedintele de şedinţă  lipseşte, se alege dl. Culcea  Constantin, care va 

conduce şedinţa respectivă. 

 

 Art. 2  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţa persoanelor şi autorităţilor 

interesate de secretarul  general al unităţii administrativ-teritoriale. 

 

  

        

 

 INIŢIATOR : 

Primar, 

Valeriu Lupu    
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