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                                           H  O  T  Ă  R  Â  R  E  
                                                                                  
                       cu privire la alegerea președintelui de ședință. 
 
          Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.27/21.05.2021 întocmit de 
primarul comunei Ceica,însoțit de referatul de aprobare al proiectului 
nr.85/21.05.2021 ,precum și raportul de specialitate nr.91/21.05.2021 
întocmit de secretarul general al comunei Ceica, 
          Văzând raportul de avizare al  Comisiei de specialitate   
pentru învăţămant,cultură, sănatate şi activitaţi social  culturale ,protecţie   
socială,                 
          Ținând cont de prevederile art.123,alin.1  și  4 
,art.139,alin.1,art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019  din  Codul 
Administrativ, 
                Consiliul local al comunei Ceica, 
 
                                          H O T Ă R Ă Ș T  E: 
 
                Art.1.Se alege președinte de ședință d-na  consilier   Corb Florin   
care va conduce ședințele Consiliului local pe o durata de trei luni. 
                Art.2.Prezenta hotărâre se comunica cu : 
                  -Institutia Prefectului-direcția juridică 
                  -primarul comunei Ceica 
                  -dosar 
 
       Președinte ședință   
                                                                                           Contrasemnează 
            Corb    Florin                                             Secretar general al comunei 
                                                                                     Dorel Octavian Goldea 
 
 Nr.39 din 28 mai   2021.                                                       Consilieri Total  – 13     
                                                                                              Nr.consilieri prezenti-13 

 Hotărâre adoptată cu:13 voturi pentru 
 



 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
 
 

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului 
Local al Comunei Ceica  

  
 Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) și (4), art. 139 alin. (1) 
coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019  
privind Codul administrativ, 

 Propun Consiliul local al comunei Ceica spre dezbatere și aprobare  
următorul , 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE:  
 
 
 Art.1.Se alege preşedinte de şedinţă domnul Corb Florin, care va 
conduce şedinţele consiliului local pe o perioadă de 3 luni, începând cu data 
adoptării  hotărârii. 
 Art.2.  Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii simple a 
consilierilor prezenţi. 
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REFERAT DE APROBARE  
 

 
 

Al proiectului privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele 
Consiliului Local al Comunei Ceica   

 
 

 Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) și (4), art. 139 alin. (1) 
coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019  
privind Codul administrativ, 

 Propun Consiliul local al comunei Ceica  alegerea unui  preşedinte de 
şedinţă care va conduce şedinţele consiliului local pe o perioadă de 3 luni,. 
   
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
ȘOVRE ANA LIVIA 
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RAPORT  DE SPECIALITATE  
 
 

privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului 
local al Comunei Ceica   

 
 

 Având în vedere necesitatea alegerii unui președinte de ședință ,care 
să conducă ședințele  Consiliului local al comunei Ceica pe o perioadă de 
trei luni 
         În baza prevederilor  art. 123 alin. (1) și (4), art. 139 alin. (1) ,art. 5 lit. 
ee), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul 
administrativ, 

 Propun Consiliul local al comunei Ceica  alegerea unui  preşedinte de 
şedinţă care va conduce şedinţele consiliului local pe o perioadă de 3 luni,. 
   
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL 
 

DOREL OCTAVIAN GOLDEA 
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