
ROMÂNIA                                

Județul GORJ         

COMUNA BERLEȘTI                        

CONSILIUL LOCAL                    

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 6 din 27 ianuarie 2023 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă  al Consiliului local al comunei Berlești pe 

următoarele trei luni 

 

Consiliul Local Berlești, judeţul Gorj;  

Având în vedere:  

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Berlești, înregistrat sub nr.288 din 

17.01.2023, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;  

- Raportul de specialitate nr. 289 din 17.01.2023 al Secretarului general al comunei 

Berlești cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Berlești 

pe următoarele trei luni; 

- H.C.L. Berlești nr.51 din 27 octombrie 2022 privind alegerea președintelui de ședință 

al Consiliului Local al comunei Berlești pe următoarele trei luni;  

- Avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii 

și liniștii publice a drepturilor cetățenești;  

- Prevederile art. 123, alin.(1) și (4) din Ordonanţa de Urgență a  Guvernului României 

nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Berlești;  

 

In temeiul art. 139, alin.(1) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgență a  

Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1) Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului local al comunei 

Berlești, doamna consilier Dumitrașcu Maria,  care va conduce lucrările şedinţelor Consiliului 

local al comunei Berlești şi va semna hotărârile adoptate de acesta în lunile: februarie, martie 

și aprilie 2023.  

(2) Doamna Dumitrașcu Maria, exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele 

de ședință.    

Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei 

Berlești Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj, pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei 

Berlești şi persoanei nominalizate la art. 1 pentru cunoaştere şi punere în aplicare.  

 

 Adoptată astăzi, 27 ianuarie 2023  în şedinţa ordinară  a consiliului local, cu 10 voturi 

pentru,  0  voturi  împotrivă, _0_ abţineri, exprimate din totalul de 10 consilieri prezenţi la 

şedinţă şi  din totalul celor 11 consilieri în funcţie.  

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           CONSILIER,                           CONTRASEMNEAZĂ, 

   Leontin LIHU - OANĂ                                                             Secretarul general comunei  

                                                                  Eugen ARGEȘANU  


