CONSILIUL LOCAL MORĂREŞTI
JUDEŢUL ARGEȘ

HOTARAREA NR. 33
Privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni
Consiliul Local Morărești , județul Argeș
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 146/08.09.2020 întocmit de către Dl Primar Purcaru
Gheorghe.
Raportul de specialitate nr. 147/08.09.2020 întocmit de către Ghiorțu LiviuConstantin-Secretarul Localității.
Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Morărești.
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Morărești, nr. 55 din
11.10.2019, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului
Local Morărești.
În conformitate cu prevederile:
- art. 123, alin. (1) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 5, lit. (ee), coroborat cu art. 139, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
În temeiul art. 196, alin. (1), litera (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se alege președinte de ședință pentru următoarele trei luni, dl Sbîrnac
Dumitru, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Morărești, care va
conduce ședințele Consiliului Local începând cu data aprobării prezentei hotărâri.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducere la cunoștință publică, va fi
transmisă celor în cauză și va fi înaintată Instituției Prefectului, județul Argeș în vederea
exercitării controlului de legalitate.

Data 11.09.2020
Președinte de ședință,
Sbîrnac Dumitru

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general
Ghiorțu Liviu Constantin

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Morărești în ședința din data de
11.09.2020 cu respectarea art. 5, lit. (cc), coroborat cu art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abțineri, 0 voturi contra, din numărul total de 11 consilieri în
funcție și 11 consilieri prezenți la ședință.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.
33/2020
Nr.
crt.
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OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

1
2
3
Adoptarea hotărârii1)
11/08/2020
11/08/2020
Comunicarea către primarul comunei2)
Comunicarea către prefectul județului3)
12/08/2020
11/08/2020
Aducerea la cunoștință publică4+5)
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)
…/…/2019
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după
11/08/2020
6
caz
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau
simplă, după caz.”;
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.;
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință
publică.”;
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”

