
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL ŞINCA 
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   

Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 
 
Nr.15 / 30.04.2020 

PROIECT DE HOTARARE  
privind alegerea presedintelui de sedinta 

 
Consiliul local al comunei Sinca, întrunit în şedinţă _____________, 

la data de ______________; 
Având în vedere referatul de aprobare nr. 2457/29.04.2020 a 

primarului comunei, precum şi raportul de specialitateal secretarului general 
al comunei nr. 2476/30.04.2020, privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru o perioada de o luna, in persoana domnului/ei  
_________________________ consilier local; 

Tinand cont de art. 15, alin. 5 din Regulamentul de organizare si 
functionare al Consiliului Local al Comunei Sinca, judetul Brasov, aprobat 
prin H.C.L. Sinca nr. 82/29.11.2019; 

În temeiul art. 123, alin. 1 si 3,  art. 139,alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a), 
art. 197 si   art. 198, alin. 1 si alin. 2 din ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 
  

 
HOTARASTE: 

 
Articol unic 
        In luna mai 2020 se alege presedinte de sedinta pe o perioada de o luna, 
domnul/a ______________________________ consilier in cadrul 
Consiliului Local Sinca. 
 
 

 
 
 

                          INIŢIATOR                                                   
                            PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL 
                      BARLEZ VICTOR                                   GALEA CRINA MARIA 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 
CO MUNA ŞINCA 

Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov 
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

 
Nr. 2476/30.04.2020 
 

 
RAPORTDE SPECIALITATE 

 
 

In temeiul art. 123 alin. (1)din ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 
privindCoduladministrativ,consiliul local alegedintremembriisăi, un 
preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de celmult 3 luni, care conduce 
şedinţeleconsiliuluişisemneazăhotărârileadoptate de acesta. Preşedintele de 
şedinţă se alegeprinvotdeschis cu majoritatesimplă, prevăzută la art. 5, lit. 
ee). 

Conform art. 15, alin 5 din Regulamentul de organizare si functionare 
al Consiliului Local al Comunei Sinca, judetul Brasov, aprobat prin H.C.L. 
Sinca nr. 82/29.11.2019: 
,,Conducerea lucrarilor sedintelor consiliului local va fi asigurata de 
presedintele de sedinta, presedintele va fi ales  in ordinea alfabetica, pe o 
perioada de o luna, din randul consilierilor cu obligația ca fiecare consilier să 
conducă ședințele consiliului local potrivit prezentului regulament,, 
       Tinand cont de cele sus mentionate propun adoptarea de către Consiliul 
Local Sinca a unei hotărâri privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al comunei Sinca pe o perioadă de o luna, luna mai 2020. 

 
 
 

SECRETAR GENERAL 
        GALEA CRINA MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 
CO MUNA ŞINCA 

Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov   
Tel/fax: +(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com 

 
Nr. 2457/29.04.2020 

 
REFERATUL DE APROBARE 

 
 
 
 

Vazand dispozitiile legale in materie  initiez un proiect de hotarare privind 
alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de o luna, luna mai 2020, din 
randul consilierilor, in ordine alfabetica asa cum a fost stabilit si in  
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei 
Sinca. 
 
 

 
 

PRIMAR 
BARLEZ  VICTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


