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HOTĂRÂREA Nr. 108 din 06.12.2021 
 
 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2021, ianuarie si 

februarie 2022 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință extraordinara de indata, în data de 
06.12.2021, 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 15888/06.12.2021 si raportul de 
specialitate al secretarului general, nr. 15889/06.12.2021 prin care s-a propus alegerea presedintelui de 
sedinta pentru lunile decembrie 2021, ianuarie si februarie 2022. 

 
Având in vedere: 

- prevederile art. 123  alin. (1), coroborat cu art. 5  lit. ee), art. 136 alin. (1), art. 140 alin. (1), art. 
196 alin. 1 lit. a), 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 
- prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2000, privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local, aprobat prin HCL nr. 31 
din 28.05.2020 
                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Domnul Vlad Constantin, consilier local, se alege presedinte de sedinta pentru lunile 

decembrie 2021, ianuarie si februarie 2022. 
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi publicata pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-ul 

www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila si Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, 
în vederea exercitării controlului de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 
 

Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 13 consilieri locali din numarul 
total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 9 voturi pentru. 
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