
 
 
 
 

   ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

COMUNA CIURULEASA 

CONSILIUL LOCAL 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 

Consiliului Local al Comunei Ciuruleasa din lunile  octombrie - decembrie 2020 

 
 

 Consiliul Local al Comunei Ciuruleasa, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară, în data 

de 09 noiembrie 2020; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4314/28.10.2020 privind alegerea 

președintelui de ședință pentru şedinţele Consiliului local al comunei Ciuruleasa din  lunile  

octombrie - decembrie 2020- iniţiat de primar –Tuhuț Radu Marcel. 

           - raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4315/28.10.2020 privind alegerea 

președintelui de ședință pentru şedinţele Consiliului local al comunei Ciuruleasa din  lunile  

octombrie - decembrie 2020; 

 - referatul de aprobare al primarului Comunei Ciuruleasa înregistrat sub nr. 

4313/28.10.2020; 

 Tinand cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 

Ciuruleasa,  

 Având în vedere Ordinul Prefectului - Județului Alba nr. 462 din 27 octombrie 2020 

privind constatarea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Ciuruleasa; 

În conformitate cu prevederile art. 123, art. 133 alin.(1), art. 138 alin.(6), alin.(8), 

alin.(9) și alin. (10), art. 140 alin.(1), alin.(2), alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E  

Art.1. (1) Se alege preşedinte de şedinţă, domnul Câra Ioan Cristian, care va conduce 

lucrările şedinţelor Consiliului Local Ciuruleasa din  lunile  octombrie - decembrie 2020; 

               (2)  Președintele de ședință, exercită atribuţiile prevăzute de O.U.G  nr 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi de Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Local Ciuruleasa . 

 



Art.2.    Prezenta hotărâre se afișează la sediul Primăriei comunei Ciuruleasa, se publică pe 

site-ul instituției  www.primariaciuruleasa.ro și se comunică : 

  -    Instituției Prefectului – Județul Alba; 

             -    Primarului comunei Ciuruleasa; 

                   -    Domnului Câra Ioan Cristian. 

                

   

 

 
 

   Preşedinte de şedinţă,                            Contrasemnat,                                                                                                                              
Consilier local                       p. Secretar  general al comunei 

             Câra Ioan Cristian                                                                                                      Cosma Nicoleta Gabriela                 
   

   

_____________________________                                                                                     _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 37 

Ciuruleasa, 29 octombrie  2020 

 

 

 
C.N.G./C.N.G.  Ex. 6,  pag 2.  Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată în conformitate cu  prevederile art.139 alin. (1), alin (5) lit.a) și 

art. 5 lit. ee)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ , cu  modificările  și  completările ulterioare  cu  un  număr  

de 8  voturi ,, pentru”.  

 

Număr consilieri locali  în funcţie:  9                                            Număr consilieri locali  prezenți:  8 
 
Număr de voturi împotrivă  :  0                 Abțineri de la vot :  0 
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http://www.primariaciuruleasa.ro/

