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HOTĂRÂREA NR.26/2019 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioada de 3 luni 

 

 

 Consiliul Local al comunei Batrana, judeţul Hunedoara, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 26 august 2019; 

 Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Batrana ,dl Herciu Radu 

,înregistrat la nr. 70/13.08.2019  prin care se  propune alegerea preşedintelui de şedinţă pe o 

perioada de 3  luni 

 Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.25/13.08.2019 privind alegerea 

presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni ,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu 

Radu. 

            Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.75/19.08.2019 emis de compartimentul 

financiar contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.863/26.08.2019 al comisiei de 

specialitate din cadrul consiliului local. 

 În conformitate cu art.123  şi art.140 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

, coroborat cu art.20 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Batrana nr.  33/ 

2015 privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local al comunei Batrana; 

 În baza art.129 alin 1,art 139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ , 

 

 

H O T A R A S T E: 

 

 Art.1.- Se alege domnul consilier local Ienci Mircea Cristinel preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al comunei Batrana pe o perioada 3 luni , de la 01.09.2019 pana la 

30.11.2019 şi în această calitate va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile 

adoptate de acesta. 

 Art.2.- Domnul Ienci Mircea Cristinel  îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu  

prevederile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , ale Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Batrana  şi cu legislaţia în vigoare. 

 Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in temeiul Legii contenciosului 

administrativ,nr.554/2004 

 Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara , 

primarului comunei Batrana  şi domnului Ienci Mircea Cristinel. 

 

Batrana la 26 august 2019 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA                                                  CONTRASEMNEAZA 

                 Paveloni Gheorghe                                                                        Secretar,      

    

 

        Nr.consilieri locali in functie:9 din care nr.consilieri locali prezenti:9 

        Hotarare adoptata in data de 26 august 2019 prin sistemul de vot deschis cu majoritate 

simpla ,cu 9 voturi pentru,niciunul impotriva. 


