
ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA NUCET
Comuna Nucet, localitatea Nucet nr.485

Tel.0245267004, fax 0245267007
e-mail. nucet@cjd.ro

HOTĂRÂRE
privind alegerea unui președinte de ședință

pentru o perioadă de 3 luni

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 25.08.2022, având
în vedere:

� proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet înregistrat sub nr. 46/04.08.2022;
� referatul de aprobare al primarului localității înregistrat sub nr. 6987/04.08.2022;
�  raportul  de  specialitate  al  secretarului  general  al  comunei  Nucet  înregistrat  sub  nr.

7307/17.08.2022;
�  prevederile  art.  123,  alin.1  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu

modificările și completările ulterioare;
� avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Nucet.

În  temeiul  art.5,  lit.  ee  și  art.  196,  alin.1,  lit.a   din  OUG nr.  57/2019 privind  Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

 Art.1.  Se alege ca președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni în persoana
dlui./dnei. Marcel-Matei UNGUREANU.

 Art.2. Președintele de ședință va avea următoarele atribuții:
a) conduce şedinţele consiliului local;
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 unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale în procesul - verbal al
şedinţei;
c) semnează procesul - verbal al şedinţei;
d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a
consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare
a consiliului local;
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) sau propune consiliului
aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;
g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.

Art.3.Cu  ducerea  la  îndeplinire  se  însărcinează  primarul  localității  prin  consilierul
achiziții publice.

mailto:nucet@cjd.ro


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei
Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării9 controlului de
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în
Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
       Matei DULEA SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                                              Elena Claudia POPESCU

Nr. 46 din 25 august 2022

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    .13..

Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru,
                                                   ...0..    voturi împotriva

                                       …0..     abțineri.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.
46/25.08.2022

Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să

efectueze procedura

0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p

simplă p absolută p calificată
25.08.2022

2 Comunicarea către primar 26.08.2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 26.08.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 26.08.2022
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu

caracter individual
26.08.2022

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce
efecte juridice, după caz

26.08.2022
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