
R O M A N I A PROIECT 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDE~11 

PROIECT DE HOTARARE NR. 55 / 23.11.2022 
privind alegerea pre§edintelui de §edinta al Consiliului local al comunei 

Bude§ti 

Consiliul local al comunei Bude§ti , Judetul Bistrita-Nasaud Tntrunit in §edinta 
__ in data de _____ in prezenta a ___ consilieri din cei 11 consilieri 
locali in functie; 

Avand in vedere: 
Referatul de aprobare nr. 4957 din 23.11.2022 al primarului comunei Bude9ti; 
Raportul nr. 4958 din 23.11.2022 al secretarului general al comunei Bude§ti, 

prin care se arata necesitatea desemnarii pre§edintelui de §edinta, care va conduce 
lucrarile §edintelor pe o perioada de trei luni respectiv pentru luna decembrie 2022, 
ianuarie si februarie 2023; 

Avi'zul ____ nr. din _ ____ 2022 al Comisiei pentru programe 
de dezvoltare economica 9i sociala, buget - finante, investitii, agricultura, 
administrarea domeniului public §i privat al comunei; 

Avizul ____ nr. din ____ 2022 al Comisiei juridice §i de 
disciplina, administratie publica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor §i 
libertatilor cetateni lor, amenajarea teritoriului §i urbanism, protectia mediului §i turism; 

Avizul ____ nr. din ____ 2022 al Comisiei pentru activitati 
social - culturale, culte, invatamant, sanatate, familie §i protectie copii , munca §i 
protectie sociala, tineret §i sport; 

Ordinul nr. 291/22.10.2020 al Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud privind 
constatarea Tndeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei 
Bude9ti; 

Prevederile Hotararii nr. 8 din 31.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare §i Functionare a Consiliului local Budesti; 

Prevederile Hotararii nr. 34 din 31.08.2022 privind alegerea pre~edintelui de 
§edinta al Consiliului local al comunei Bude§ti; 

Tn temeiul prevederilor art. 139 alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guverului 
Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile 
ulterioare; 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se alege pre§edinte de §edinta domnul _____ care va conduce 
lucrarile §edintelor Consiliului local al comunei Bude9ti pe o perioada de trei luni, 
incepand cu luna urmatoare adoptarii prezentei hotarari, respectiv pentru luna 
decembrie 2022, ianuarie 9i februarie 2023. 

Art.2. Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Bude§ti 
Tn §edinta ordinara, cu respectarea prevederilor art. 123 alin. 1 9i 139 alin. 1 din 
Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
ulterioare, respectiv cu un numar de __ voturi ,,pentru", __ voturi ,,impotriva", 
_ __ voturi ,,abtineri" din numarul de __ consilieri prezenti. 

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica ~i se comunica prin 
grija secretarului general al comunei Bude9ti cu: 

lnstitutia prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud. 
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