
R O M Â N I A 
JUDEŢUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJEŞTI  
 
 

HO T Ă R Â R E 
 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Blejesti , 

judetul Teleorman, pentru următoarele 3 luni 

 
Consiliul local al comunei Blejești-Teleorman, întrunit în ședință extraordinară 

de lucru pe luna noiembrie 2020 , având în vedere: 

 
-H.C.L. nr. 42 din 21 octombrie 2019 de aprobare a regulamentului de organizare si 
functionare a Consiliului Local Blejesti; 
 -prevederile art. 123 , alin (1) in conformitate cu care  ’’Dupa declararea ca legal 

constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, in termenul stabilit prin regulamentul de 

organizare si functionare a consiliului local, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel 

mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta. 

Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla”,  art 243, alin (1)  
din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ  ; 
  

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ ; 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
Art.1.Alegerea președintelui  de ședință pentru următoarele convocări ale Consilului Local 

Blejești, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv noiembrie , decembrie 2020 si ianuarie   

2021. 

Art.2.Se   alege   în   funcția   de   președinte al  Consiliului  Local  Blejești,   consilierul 

Serbana Constantin .   

Art.3.Președintele de ședință, își va desfăsura  activitatea conform atribuțiilor conferite prin 

Regulamentul de funcționare a Consiliului Local aprobat prin HCL nr. 42 din 21 octombrie 

2019, precum și celor conferite de OUG nr. 57/ 2019 . 

Art.4.Secretarul  comunei Blejești județul Teleorman, se va ocupa de comunicarea prezentei 

hotărâri către: 

 Instituția Prefectului județului Teleorman, pentru verificarea legalității; 

 primarul localității; 

 afișarea la avizierul și pe site-ul unității, a Hotărârii Consiliului Local ;  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                                                                                                      SECRETAR  GENERAL , 

  Serbana Constantin                                                                   Jr. Burcea Adriana   
BLEJEȘTI  

 

 

 

 

Nr. 41  din 19 .11.2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 19_.11..2020. 

CVORUM: 13 consilieri în funcție; 13     consilieri prezenți, din care: PENTRU   13     , ABȚINERI   -   ,  ÎMPOTRIVĂ - 

 
 
 
 
 



 

R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL BLEJEȘTI 

JUDEȚUL TELEORMAN 

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

Primarul comunei Blejesti judetul Teleorman, in temeiul prevederilor OUG nr. 

57/ 2019 privind Codul Administrativ , având în vedere: 
                -H.C.L. nr. 42 din 21 octombrie 2019 de aprobare a regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului Local Blejesti; 

                -prevederile art. 123 , alin (1) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ ,  
in conformitate cu care  ’’Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre 

membrii sai, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului 

local, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele 

consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin 

vot deschis cu majoritate simpla”,   din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ  ; 

 propune următorul: 

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

PRIVIND: alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local 

Blejești, judet Teleorman , pentru urmatoarele trei luni  

 
Art.1.Alegerea presedintelui  de sedinta pentru urmatoarele convocari ale 

Consilului Local Blejesti, pe o perioada de 3 (trei) luni, respectiv noiembrie , 

decembrie 2020 si ianuarie   2021. 

Art.2.Președintele de ședință, își va desfăsura  activitatea conform atribuțiilor 

conferite prin Regulamentul de funcționare a Consiliului Local aprobat prin 

HCL nr. 42 din 21  octombrie 2019, precum și celor conferite de OUG nr. 57/ 

2019 .  

Art.3.Secretarul  comunei Blejești județul Teleorman, se va ocupa de 

comunicarea prezentei hotărâri către: 

 Instituția Prefectului județului Teleorman, pentru verificarea legalității; 

 primarul localității; 

 afisarea la avizierul unității a Hotărârii Consiliului Local ;  

                       

         INIȚIATOR PROIECT,                                    Avizat pentru legalitate 

                       PRIMAR,                                                   Secretar  General                                                      

                Pietreanu Narcis-Cătălin                                  Burcea Adriana  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEJEȘTI  

DATA: noiembrie 2020  

 


