R O M Â N I A
J U D E Ţ U L

B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL AL
C O M U N E I V A M A B U Z Ă U L U I
STAȚIUNE TURISTICĂ DE INTERES LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 86 din 04.12.2020
-

privind preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Vama Buzăului pentru perioada
Decembrie 2020 – Februarie 2021

Consiliul Local al comunei Vama Buzăului,
Întrunit în şedinţă ordinară la data de 04.12.2020;
Cunoscând dispoziţiile art. 123, alin. (1) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ;
Văzând Încheierea Judecătoriei Brașov, pronunțată la data de 14.10.2020 în cadrul dosarului nr.
18939/197/2020, prin care au fost validate mandatele a 12 consilieri locali în cadrul Consiliului Local al
comunei Vama Buzăului, Încheierea Judecătoriei Brașov, pronunțată la data de 10.11.2020 în cadrul dosarului
nr. 21948/197/2020, prin care a fost validat mandatul unui supleant în cadrul Consiliului Local al comunei
Vama Buzăului, precum și Ordinul Prefectului Județului Brașov nr. 882/03.11.2020 privind declararea ca legal
constituit a Consiliului Local al comunei Vama Buzăului;
Având în vedere rezultatul votului deschis exprimat prin ridicarea mâinii, respectiv 13 voturi ,,pentru”;
În temeiul art. 139, alin. (1) și alin. (5), lit. ,,a” coroborat cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se alege domnul Mariș Ioan Nicolae – consilier local, ca preşedinte de şedinţă al Consiliului
Local al comunei Vama Buzăului, pentru pentru perioada Decembrie 2020 – Februarie 2021.
Art.2: Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:
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: Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției Prefectului Judeţului
Braşov şi persoanei menționate la art. 1.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ioan Nicolae MARIȘ

- 13 consilieri în funcţie;
- 13 consilieri prezenţi;
- 13 voturi ,,pentru”.

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Adrian Constantin GĂITAN

