R O M ÂN I A

JUDEȚUL BIHOR
COMUNA OȘORHEI
417360 Oșorhei, str. Principala, județul Bihor. Tel/fax 0259313853, e-mail: primăria.oșorhei@cjbihor.ro

HOTĂRÂREA NR.47
Din 25 iunie 2020
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Oşorhei,
pentru şedinţele acestuia din lunile iulie – august – septembrie 2020
Având în vedere prevederile art.123 alin.1) – alin 4) din OUG nr.57/2019, privind
Codul Administrativ
Ținând seama de încetarea în aceată lună, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local
Oșorhei nr.23/31.03.2020, prin care a fost ales președintele de ședință pentru lunile
ianuarie – februarie – martie 2020.
Analizând Raportul de specialitate nr.7441 din18.06.2020, cu privire la alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie – august- septembrie 2020, precum şi Referatul
de aprobare formulat de Primarul comunei Oşorhei şi înregistrat sub nr.7440
din18.06.2020
În baza prevederilor art.123 alin.1.-4, art.130 alin.1), art.140 alin.1), art. 196 alin.1,
lit.a), din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OŞORHEI
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele din lunile iulie
– august – septembrie 2020 , ale Consiliului Local Oșorhei, în persoana dlui. Consilier
Kovasc Beni.
Art. 2. Preşedintele de şedinţă, exercită potrivit prevederilor Codului Administrativ
are următoarele atribuţii principale:
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 la art. 233 alin. (1) 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. Prezenta hotărâre se comunică cu:
 Instituţia Prefectului, judeţul Bihor
 Primarul comunei Oşorhei
 Persoanei nominalizate
 Un exemplar la dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
FECHETE DUMITRU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OȘORHEI
MEDA MORAR

Hotărârea a fost adopatată cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 1 abţinere

