
       R O M Â N I A                                                                    PROIECT 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 

Consiliul local Budeşti 
 

                                   PROIECT  DE  HOTĂRÂRE nr.  15   /     2020 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului  local  al comunei 
Budeşti 

                       

Consiliul local Budeşti, Judetul Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţă ordinară la 
data de ___________ 2020; 

Având în vedere: 

Referatul de aprobare nr. 1273 din 24 aprilie 2020 al primarului comunei 
Budești;  

Raportul nr. 1274 din 24 aprilie 2020 al domnului Hedeş Ioan – secretar 

general al comunei Budeşti, prin care se arată necesitatea desemnării preşedintelui 
de şedinţă, care va conduce lucrările şedinţelor pe o perioadă de trei luni începând 
cu luna mai 2020;  

Avizul ________  nr. ____ din ___________2020 al Comisiei pentru programe 
de dezvoltare economică și socială, buget - finanţe, investiţii, agricultură,  
administrarea domeniului public şi privat al comunei; 

Avizul ________ nr. ____ din _________2020 al Comisiei juridice şi de 
disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;  

Avizul _________ nr. ____ din _________ 2020 al Comisiei pentru activităţi 
social – culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi protecţie copii, muncă şi 
protecţie socială, tineret şi sport; 

Prevederile Hotărârii Consiliului local Budeşti nr. 45 din 22 iunie 2016 privind 

constituirea Consiliului local Budeşti; 
Prevederile Hotărârii nr. 38 din 30 august 2019 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local Budesti;  

Prevederile Hotărârii nr. 6 din 30 ianuarie 2020 privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă al Consiliului  local  al comunei Budeşti; 

În temeiul prevederilor  art. 139 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guverului 

României nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
          Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă domnul (doamna) __________ care va 
conduce lucrările şedinţelor Consiliului local Budești pe o perioadă de trei luni, 

începând cu luna următoare adoptării prezentei hotărâri. 
          Art.2.  Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budeşti 
în şedinţă ordinară, cu respectarea prevederilor art. 123 alin. 1 și 139 alin. 1 din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr 
de          voturi  „pentru”,          voturi  „împotrivă”,  __        voturi  „ abţineri” din 
numărul de            consilieri prezenţi. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţă publică şi se comunică prin 
grija secretarului general al comunei Budești cu: 

-   Instituţia prefectului -  Judeţul Bistriţa-Năsăud. 

                 -   Domnul (doamna) __________;   
     -   Primarul comunei Budeşti. 
 

   PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE :                            AVIZ DE LEGALITATE  
  PRIMAR,                                                            SECRETAR GENERAL, 
               Vasile CODREA                                                               Ioan HEDEȘ 


