
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
 

HOTĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Florica pentru 

 lunile noiembrie 2021-ianuarie 2022 
 
 Consiliul local al comunei Florica, judeţul Buzău  
 
Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Florica, județul Buzău, înregistrat cu nr. 
2924/04.10.2021, 

-Raportul de specialitate al secretarului general delegat al comunei Florica ,înregistrat cu 
nr.2937/04.10.2021 

-Prevederile art.123 alin.(1), art.139, alin.(1) și 196 alin.(1) lit.”a”  din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 
 În temeiul dispoziţiilor  art.196 alin.(1) lit.”a”  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificarile si completarile ulterioare,  ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1. Se alege domnul consilier local Pescaru Gheorghe preşedinte de şedinţă al Consiliului 
Local al comunei Florica, pentru lunile noiembrie 2021-ianuarie 2022. 

ART.2 Preşedintele de şedinţă , exercită potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare 
, 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; 
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. Secretarul general delegat al comunei va comunica celor în drept prezenta hotărâre. 

Preşedinte de şedinţă 
     Consilier local, 
    Nicolescu Elena 

                                                                       Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general delegat  comuna, 
                                                                                        Lupu Marcelica Adriana 
Nr.48 
Comuna Florica: 22.10.2021  
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinta ordinară din data de  22.10.2021 cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 9 voturi 
pentru,0 abţineri şi  0  voturi împotrivă, din numărul total de9 consilieri in funcţie şi 9 consilieri prezenţi la şedinţă. 
  


