
 

A N U N Ț 

 Referitor: Proiect de hotărâre nr.56 din 07.09.2022  privind alegerea presedintelui 

de sedinţă   pentru lunile   octombrie ,noiembrie și decembrie   2022 

 

 

Primarul Comunei Bărcăneşti judeţul Prahova aduce la cunoştinţă publică faptul că 

a iniţiat: Proiect de hotărâre nr.56/07.09.2022  privind alegerea presedintelui de sedinţă   
pentru lunile  octombrie, noiembrie și decembrie   2022 , care urmează a fi supus  spre 

dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti , Judeţ Prahova. 
                 Proiectul de hotarâre, însoţit de  referatul de aprobare  si raportul de specialitate, 

poate fi consultat pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

 

 

 

     P R I M AR,                                                       Secretar general al comunei , 

 
      .............................                                                                                                    .............................                              
    Gheorghe DIMA                       Nicoleta SAVU  

 

 

 

 

 

      Afişat astăzi,07.09. 2022   , orele  18,00 la sediul Primăriei Comunei Bărcăneşti, 
jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro . 
 

Secretar  general al comunei, 
 

Nicoleta Savu 
 
n.s./n.s./1 exp. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

COMUNA B Ă R C Ă N E Ş T I 

PRIMĂRIA 

Nr.  19.898  din 07.09.2022 

 

 



 

 
P R O I E C T    DE     H O T Ă R Â R E  nr.56/ 07.07.2022 

privind alegerea președintelui de ședinţă   pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2022 

 

 
Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, întrunit în ședință ordinară în data de 

...............; 

Având în 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 , adoptat prin Hotarârea Consiliului  Local al 

comunei Bărcăneşti, jud. Prahova   nr. 15/2021; 

 Văzând: 

-Referatul de aprobare nr. 16.629/ 07.07.2022 al Primarului comunei Bărcăneşti privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie  2022; 

-Raportul compartimentului/lor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului desemnat/e în 

vederea analizării și întocmirii raportului  de specialitate la Proiectul de hotărâre privind alegerea 

presedintelui de sedinţă   pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie  2022 ; 

 - Avizele  comisiilor de specialitate  ale consiliului local ; 

-  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 , 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art. 1 . - (1) Alege  pe  domnul / doamna …………………..  în calitate de  președinte al   

ședințelor Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti , județul Prahova,  pe o perioada de 3 ( trei) luni – 

octombrie, noiembrie și decembrie  2022 , care va conduce ședintele consiliului   local și va semna 

hotărârile adoptate de acesta . 

(2) În cazul în care  preşedintele de şedinţă  lipseşte, se alege doamna/ domnul  ……………….,   

care va conduce ședința respectivă. 

(3) În situația în care atât președintele de ședință cât și înlocuitorul acestuia lipsesc, se alege 

domnul/doamna …………….., care va conduce ședința respectivă. 

 Art.2.- Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunoștință persoanelor și autoritaților 

interesate de secretarul  general al comunei în termenele legale.. 

 

INITIATOR :               
Primar,  

 
                                                                   ................................. 

Gheorghe DIMA 
Redactată:N.S. 

Tehnoredactată : N.S./1 exp. 
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