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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL PUIEȘTI 
 

HOTĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Comunei 

Puiești pentru lunile MAI 2021-IULIE 2021 
 
 
Consiliul Local al comunei PUIEȘTI, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară, 
 
Având în vedere: 
-referatul de aprobare al primarului comunei Puiești, înregistrat la 
nr.117/2021; 
-raportul  secretarului general al comunei înregistrat la nr.116/2021; 
-prevederile  art. 123, alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ 
-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 În temeiul art. 139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit. ”a” din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ  
 

HOTĂRĂȘTE : 
 
 Art.1 Se alege președinte de ședință al Consiliului local al Comunei 
Puiești pentru lunile mai 2021-iulie 2021, domnul consilier local DUMITRU 
ION. 

Art.2 Preşedintele  de şedinţă , exercită  potrivit  Regulamentului de 
organizare  şi  funcţionare   a  Consiliului  Local PUIEȘTI, următoarele  
atribuţii:  
    a) conduce şedinţele consiliului local; 
    b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă 
rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a 
abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 
    c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 
    d)asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului local; 
    e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în 
competenţa de soluţionare a consiliului local; 
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    f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de Codul Administrativ 
sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 
    g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către 
consiliul local. 
 Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
consilierul local ales ca urmare a prevederilor art.(1) 

Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se 
comunică Primarului comunei Puiești, persoanei nominalizate cu aducerea la 
îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului Județului Buzău în vederea 
exercitării controlului de legalitate prin grija secretarului general al comunei. 
 
 
 
 
 
    Președinte de ședință,     Contrasemnează, 
       Consilier local,     Secretar general al comunei, 
         Ion Dumitru                         Vali Voicu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.19 PUIEȘTI-BUZĂU ,24.05.2021 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința  ordinară  
din data de 24.05.2021  cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) (majoritate simplă) din  
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 11 voturi ”pentru”,                         
0 ”abțineri”  și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri în funcție și 11 consilieri 
prezenți la ședință. 


