
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA ZARNESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                     H O T A R A R E  

 

        Privind  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local   

                         pentru perioada  iunie - august 2019 

 

  Consiliul local al comunei Zarnesti, jud. Buzau; 

   Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului com. Zarnesti inreg. sub  

nr.2622/2019 ; 

- raportul Secretarului com. Zarnesti  inreg.  sub 

nr.2626/2019  

     Regulamentului de organizare si functionare  a Consiliului 

Local Zarnesti Cap.III art.19(1) aprobat prin H.C.L. 42/2016, 

modificat si completat prin Hotararea Consiliului Local 52/2016  

     In temeiul art 35 alin(1), art.45(1), art 81alin(2) lit.a) din Legea 

administraţiei publice locale, nr. 215/2001,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T A R Ă Ş T E : 

      Art.1.Se alege d-l(d-na) consilier _____________________, ca 

presedinte de sedinta al Consiliului local al comunei Zarnesti, 

pentru perioada iunie – august  2019.   



      Art.2. Secretarul comunei va aduce la cunostinţă publică şi 

va transmite  autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 

                                            Presedinte de sedinta, 

                                                  Consilier, 

                                           Anghelescu   Valeriu            

   Nr. 23                                                                          

  Zarnesti  30.05.2019         

 

                                                                              Contrasemneaza, 

                                                                                         Secretar, 

                                                                                Baltateanu Argentina  

 

 

 

 

 

 

“Aceasta  hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Zarnesti, in sedinta 

din          , cu respectarea prevederilor art. 45 alin.1) din Legea nr. 215/2001, a 

administratiei publice locale, rep., cu un numar de ____voturi pentru, _____abtinere 

si ____voturi impotriva, din totalul de 15 consilieri in functie si ______consilieri 

prezenti la sedinta” 

 

 

 

 

 

 

 

 



             ROMÂNIA 

          JUDEŢUL BUZĂU 
       COMUNA ZARNESTI 

                PRIMAR  

        Nr.2622/24.02.2019     

 

                                   EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarare privind  alegerea presedintelui de sedinta 

pentru perioada  iunie – august  2019 

 

      Potrivit prev. art.35 alin(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, nr. 215/2001,republicată, actualizata, Consiliul Local alege 

sintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al majoritatii 

consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel 

mult 3 luni, care va conduce sedintele Consiliului si va semna hotararile 

adoptate de acesta. 

     Avand in vedere Regulamentul  de Organizare si Functionare al 

Consiliului Local Zarnesti,  raportat la prevederile art. 36 alin(9) si art. 41 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, nr. 

215/2001,republicată, actualizata; 

   Supun spre analiza si aprobare Consiliului local al com. Zarnesti, 

prezentul proiect de hotarare cu rugamintea de a fi adoptat in forma 

redactata.      

                                          Primar, 

                                            Lazar Alexandru 

 

 

 

 

 

 



              ROMANIA  

           JUDETUL BUZAU 
         COMUNA  ZARNESTI 

                  Secretar   

          Nr.2623/24.04.2019 

R A P O R T 

La proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta  pentru 

perioada iunie – august  2019 

     Analizand proiectul de hotarare cu titlul de mai sus, constat 

urmatoarele: 

- in conformitate cu prevederile art. 35 alin(1) si ale art. 41 
din  

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.9 

alin(1) din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor 

locale, aprobata prin Legea nr. 673/2002, propun spre adoptarea 

Consiliului Local in sedinta din luna martie 2019, alegerea unui 

nou presedinte de sedinta, care va conduce sedintele forului 

deliberativ al com. Zarnesti si va semna hotararile care vor fi 

adoptate de acesta, in urmatoarele sedinte, pe o perioada de 3 

luni, respectiv  iunie –august 2019. 

     Fata de cele de mai sus, consideram legala si oportuna 

adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui 

de sedinta, sens in care suntem de acord sa fie adoptat in forma 

prezentata.                             

                                            Secretar, 

                                            Baltateanu Argentina  

 

 


