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H O T Ă R Â R E 
privind alegerea presedintelui de sedinţă 

 

 

 Avand in vedere prevederile  art. 123 (1) , alin. (3)  si alin.(4) din  O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

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

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

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

 Vazând: 

- referatul de aprobare nr. 23.654/ 09.12.2020  al Primarului comunei Bărcăneşti privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă; 

- raportul de specialitate nr.23.690 / 10.12.2020 al   secretarului general al  comunei Barcanesti 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 

 -   avizele favorabile ale   comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 ale Consiliului Local al comunei 

Bărcănești;  

       - avizul  secretarului general al comunei Bărcăneşti  nr. 23.700 din 10.12.2020; 

 

  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, judetul Prahova adopta prezenta hotarare: 

 

 

 Art. 1 . - (1) Alege  pe  doamna    Badea Niculina în calitate de  presedinte al   sedintelor 

Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti , judetul Prahova,  pe o perioada de 3 ( doua) luni  
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( ianuarie, februarie, martie 2021) , care va conduce sedintele consiliului   local si va semna 

hotararile adoptate de acesta . 

(2) În cazul în care  preşedintele de şedinţă  lipseşte, se alege domnul  Cotolan Valeriu, 

care va conduce ședinta respectivă. 

 Art. 2. -Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta persoanelor si 

autoritatilor interesate de secretarul  general al unitatii administrativ-teritoriale. 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                               Gheorghe –Daniel Apostol  

 

                                     Contrasemnează: 

                                                                                    Secretarul  general al   comunei                                                                                                              

                                                                                                                             Nicoleta Savu 

 

 

 

 

 

 

    Bărcăneşti,   23.12.2020 

       Nr. 58 

 

Nr.consilieri in functie        14 ;  Nr.consilieri prezenti 12     ;   Nr.voturi pentru  12       Nr. voturi impotriva     

0  ;  Nr. voturi abtinere         0. 

Sistem vot : deschis 


