
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL VIDRA 

  

PROIECT DE 

    H O T Ă R Â R E 
 

Nr. 26   din 11.06.2021 

 

privind   alegerea președintelui de ședință pentru perioada iulie-septembrie 2021 

 

 

Consiliul Local al comunei Vidra, județul Vrancea, 

 

 având în vedere: 

- Ordinul Prefectului nr. 489/29.10.2020 prin care  Consiliului Local Vidra a fost declarat ca 

legal constituit ; 

- Proiectul de hotărâre însoţit de referatul de aprobare   din partea iniţiatorului, dl Pintilie 

Silviu primarul  comunei Vidra, judeţul Vrancea; 

            - raportul compartimentului de resort  ; 

    în baza prevederilor  -  art. 123 alin. (1), alin. (4) din OG nr. l57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile ulterioare; 

 

    În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) si art. 197, alin. 1), alin. 2), alin. 4), art. 198, alin.1) si alin. 

2), din O.U.G nr. l57/2019 privind Codul Administrativ,   

 

                                                 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 

   Art. 1 – Alegearea ……………………….. ……………………………….. - consilier 

local , președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Vidra, județul Vrancea pentru perioada   

iulie-august-septembrie 2021. 

 

              Art. 2 -  Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate celor în drept și aduse la 

cunoștința publică prin grija secretarului general al comunei  Vidra, județul Vrancea.      

 

 

                Iniţíator proiect de hotărâre,                                                           Avizat, 

 

                     Primar,                                                      Secretarul general al comunei Vidra,  

                  Silviu PINTILIE                                                            Mioara TOFAN 

                       

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 

PRIMĂRIA COMUNEI VIDRA 

-PRIMAR- 

 

Nr. ............  din  .................. 

 

 

Referat de aprobare  
 

 

a proiectului de hotărâre  privind   alegerea președintelui de ședință pentru perioada 

iulie-august-septembrie 2021 

 

 

 

Pintilie Silviu, Primarul comunei Vidra, județul Vrancea, 

 

 

     văzând: 

- Ordinul Prefectului nr. 489/29.10.2020 prin care  Consiliului Local Vidra a fost declarat ca 

legal constituit ; 

           

      în baza prevederilor  -  art. 123 alin. (1), alin. (4) din OG nr. l57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile ulterioare; 

- art.  196 alin. (1), lit. a) si art. 197, alin. 1), alin. 2), alin. 4), art. 198, alin.1) si alin. 2), din 

O.U.G nr. l57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

 

 În temeiul art. 136 alin. (8)  din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, înaintez 

Consiliului Local al comunei Vidra, spre aprobare  Proiectul  de   hotărâre  privind   alegerea 

președintelui de ședință pentru perioada    iulie-august-septembrie 2021. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

PINTILIE SILVIU 

 

 

 



 

 

           R O M Â N I A 

       JUDEŢUL  VRANCEA 

PRIMĂRIA  COMUNEI  VIDRA 

     

       Nr.   ....................................   

   

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

 

a proiectului de hotărâre  privind   alegerea președintelui de ședință pentru perioada  

iulie-august-septembrie 2021 

 

        Văzând  : 

- proiectul de hotărâre iniţiat de dl. Pintilie Silviu – primarul comunei, însoțit de referatul de 

aprobare nr. ..................... privind   alegerea președintelui de ședință pentru perioada   iulie-august-

septembrie 2021; 

-Ordinul Prefectului nr. 489/29.10.2020 prin care  Consiliului Local Vidra a fost declarat ca legal 

constituit ; 

      Potrivit  art. 123 alin. (1), alin.  din OG nr. l57/2019 privind Codul Administrativ, cu modifi-

carile ulterioare, după declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în 

termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte 

de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotă-

rârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă. 

  

  Propun emiterea unei Hotărâri a Consiliului  Local al comunei Vidra  privind   alegerea 

președintelui de ședință pentru perioada   iulie-august-septembrie 2021. 

 

 

Intocmit, 

Secretarul  general al comunei Vidra 

 

Mioara TOFAN 

 

 

 

 


