
 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA MÂNZĂLEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MÂNZĂLEȘTI 
 

    PROIECT de HOTĂRÂRE  
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  a 
 Consiliului Local Mânzălești ,judeţul Buzău 

 
Consiliul Local al comunei Mânzălești,  judeţul Buzău ,  

Având în vedere : 
- referatul de aprobare al  domnului  primar  al  Comunei Mânzălești, judetul Buzau, dl Viorel 
Moldoveanu , înregistrată la nr. 9/21.01.2022; 
- raportul  secretarului  general al comunei Mânzălești, înregistrat la nr. 10/21.01.2022; 
In conformitate cu : 

- prevederile  art. 123  din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare  ;  
- prevederile art.12 din anexa la HCL nr.39/12.12.2020 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare aal Consiliului Local Mânzălești, judeţul Buzău, 

În temeiul art.129, art. 139, alin. (3) lit.i) şi art.196 alin (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1  Se  aprobă  alegerea  Preşedintelui  de şedinţă al  Consiliului Local Mânzălești, 
judeţul Buzău , pentru   şedinţele  din lunile ianuarie , februarie și martie 2022 în   persoana 
domnului/doamnei  consilier local____________________________  

     

Art. 2 Preşedintele  de şedinţă  potrivit Codului administrativ are  următoarele  
atribuţii:  

a) conduce  şedinţele  Consiliului  Local Mânzălești ; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, 

cu precizarea voturilor pentru , a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de 
secretarul general al comunei în procesul verbal al şedinţei ; 

c) semnează procesul  verbal   al  şedinţelor; 
d) asigură  menţinerea  ordinii  şi respectării  regulamentului  de  desfăşurare  a  

şedinţelor  ; 
e)  supune  votului  consilierilor  locali  orice   problemă  care  intră  în componenţa  de  

soluţionare  a   acestora .  
f) aplică , dacă  este  cazul  sancţiuni  prevăzute de art.233 alin (1) sau propune 

consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz. 
g) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege , de regulamente de organizare şi 

funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliulul local . 
Art.3 Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Local Mânzălești nr.58/29.09.2021 își 

încetează aplicabilitatea . 
Art.4 Secretarul general al  comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate.              
              

     PRIMAR  

          Moldoveanu Viorel , 

                                                                                                         AVIZEAZĂ 

                                                                                  Secretar General al Comunei Mânzălești , 
                                                                                             Iancu Viorica Raimonda 
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