
R O M A N I A  
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

H O T  A. R A  R E A  
Nr, 31 din 16.09.2019 

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Oncesti, judetul Bacau, 
pentru lunile SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE �i NOIEMBRIE 2019 

Consiliul Local al Comunei Oncesti, intrunit in �ED INT A ORDINARA din data de 16.09.2019; 
A vand in vedere: 
- Raportul inregistrat la nr. 187/12.09.2019, prin care secretarul Comunei motiveaza necesitatea 

alegerii unui nou presedinte de sedinta; 
- Referatul de aprobare al primarului Comunei, inregistrat la nr. 188/12.09.2019, precum si 

Proiectul de hotarare initial de acesta; 
- prevederile art. 35 din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Avizele Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 193, 194 si respectiv, 195 din 16.09.2019; 
- Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

in temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (2), lit. a) �i alin. (3), lit. a), ale art. 123, alin. ()) �i (2), 
ale art. 133, alin. (I), ale art. 196, alin. ()), lit.a), ale art. 197, alin. (1) �i (4) si ale art. 200 din O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

H O T  A R  A �  T E :  

Art. 1 - Consiliul Local al Comunei Oncesti alege dintre membrii sai ca presedinte de sedinta pe 
di. consilier local GENES OVIDIU-CRISTINEL pe o perioada de 3(trei) luni, respectiv lunile 
SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE �i NOIEMBRIE, anul 2019. 

Art. 2 - Presedintele de �edintA conduce sedintele Consiliului Local si semneaza hotararile 
adoptate de acesta. 

Art. 3 - Consilierul local ales in conditiile alin. (I) poate ti schimbat din functie, la initiativa 
a eel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie, prin hotarare adoptata cu majoritate 
absoluta, 

Art. 4 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 
legii si se comunica, prin grija secretarului general, compartimentului de specialitate potrivit 
cornpetentelor, primarului Comunei Oncesti, precum si lnstitutiei Prefectului judetului Bacau in 
vederea verificarii legalitatii. 

Art. 5 - Secretarul general al Comunei si presedintele de sedinta ales vor aduce la indeplinire 
prezenta hotarare, 

Art. 6 - Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul Local al Comunei Oncesti, in sedinta 
ordinara, cu respectarea art. 139, alin. (I) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 
respectiv cu un numar de 1 1  voturi .. pentru", _-_voturi ,,impotrivli" �i __.::.__,,abtineri" din numarul 
total de 1 1  consilieri prezenti, 


