
  
                                       
                               

privind alegerea președintului de ședință al Consiliului local Horodniceni pentru lunile 
aprilie, mai, iunie 2021 

 
Având în vedere: 

a) prevederile art. 123 alin. (1) și alin. (4) art. 129  alin. (1) și (2) lit.a) combinat cu alin. 
(3) lit.a), art. 138 alin. (6) alin. (8)-(10), alin. (14) și alin. (16), art. 140, alin.(1) și (2) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

b) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 12 din 11.02.2021, inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de  : 

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 
644 din 11.02.2021 

b)  raportul secretarului comunei Horodniceni,  înregistrat sub nr. 653 din 11.02.2021;   
c) avizul comisiei de specialitate nr. 2, administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor,  
 
    în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art.196 alin .(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. 1. Se alege ca președinte de ședință pentru lunile aprilie, mai, iunie 2021 
domnul/doamna consilier local Vasile FLOREA.  
 
              Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă 
publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al 
comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet,  
https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/.  
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 Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară din 
data de 31.03.2021, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu un număr de: 9 voturi ,,pentru,,; 3 voturi ,,împotrivă,,; 1 ,,abțineri,, din numărul total de 
13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la ședință. 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI 

HORODNICENI  

 

HOTĂRÂRE   

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  ,  
 ……………….…………………… 

V i c t o r  M I H A I   

 

Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN  
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