
R O M A N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A  

Nr. 31 din 29.05.2020 

 

privind alegerea presedintelui de ședință al Consiliului Local Oncesti, judetul Bacău,  

pentru lunile IUNIE, IULIE și AUGUST 2020 

           

         Consiliul Local al Comunei Oncesti, convocat și prezent prin intermediul mijloacelor electronice 

în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 29.05.2020; 

         Avand in vedere:        

         - Referatul inregistrat la nr. 138/26.05.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și 

semnat de către primarului Comunei, prin care se motivează necesitatea alegerii unui nou președinte 

de ședință; 

         - Raportul de specialitate nr. 137/26.05.2020 al secretarului general la Proiectul de hotărâre 

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Oncesti, judetul Bacău, pentru lunile 

IUNIE, IULIE și AUGUST 2020;        

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 139, 140 și, respectiv 141 

din 28.05.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor art. 123, alin. (1) și (2), ale art. 129,  alin. (2), lit. a) și  alin. (3),  lit. a), 

ale art. 133, alin. (1), ale  art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale    

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

 

         Art. 1 - Consiliul Local al Comunei Oncești alege dintre membrii săi ca președinte de sedință pe 

dl. consilier local PAVEL LIVIU pe o perioadă de 3(trei) luni, respectiv lunile IUNIE, IULIE și 

AUGUST 2020. 

                                                                                      

         Art. 2 – Președintele de ședință conduce ședintele Consiliului Local și semnează hotărârile 

adoptate de acesta. 

 

         Art. 3 - Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa  a 

cel puţin unei treimi din  numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate 

absolută. 

                 

         Art. 4 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general, compartimentului de specialitate potrivit 

competențelor, primarului Comunei Oncești, precum și Instituției Prefectului județului Bacău în 

vederea verificării legalității.      

              

         Art. 5 - Secretarul general al Comunei și președintele de ședință ales vor aduce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 

         Art. 6 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă 

ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,     -   voturi ,,împotrivă” şi __-__,,abţineri”  din numarul 

total de 11 consilieri prezenţi. 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

                  CONSILIER LOCAL,                                                   SECRETAR GENERAL, 

                 MIHĂILĂ NICOLAIE                                          OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 


