ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GENERAL BERTHELOT
Localitatea General Berthelot Nr.30, Cod Postal 337235
Telefon: 0254770531; Fax: 0254770515;
e-mail: berthelot2004@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A nr._10_/ 2021
*==================*
privind alegerea președintelui de ședință
Consiliul Local al Comunei General Berthelot, judetul Hunedoara, întrunit în ședința
ordinară din data de 26 februarie 2021;
Examinând Referatul de aprobare prezentat de d-na Huzoni Marina - primarul comunei General
Berthelot, privind alegerea președintelui de ședință, înregistrat sub nr. 41/1 din 12.01.2020, raportul
întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr. 41/2/12..01.2020;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 11/1/2021, privind alegerea președintelui de ședință și
Avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ; înregistrat sub nr. 47/4//26.02.2021;
În conformitate cu art.20, alin.(1) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei General
Berthelot nr.39/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
al comunei General Berthelot;
În temeiul prevederilor art. 123, alin. (1), art. 139, art. 196, alin. (1), lit. a) ale art. 243, alin. (1),
lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :
Art.1.- Se alege domnul consilier local Popa Ovidiu preşedinte de şedinţă pentru lunile martie,
aprilie și mai 2021 şi în această calitate va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile
adoptate de acesta.
Art.2.- Domnul Popa Ovidiu îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Codului
Administrativ, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei General
Berthelot şi cu legislaţia în vigoare.
Art.3.- Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați în termenul și în condițiile stabilite
de Legea nr. 554/2004, contenciosul administrativ, cu modificările și completarile ulterioare, la
Tribunalul Hunedoara.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara, d-nei Huzoni
Marina – primarul comunei General Berthelot şi domnului Popa Ovidiu şi se afişează la afişierul
Primăriei prin grija secretarului comunei General Berthelot,
General Berthelot 26 februarie 2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Rodean Mihai Emil
……………………….…………….
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedința ordinară din data de 26.02.2021 cu urmatoarele voturi:
Total consilieri locali : 9
Prezenti: 8
Pentru : 8
Impotrivă : Abțineri : -

