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Privind alegerea preSedintelui de Sedinld

Consiliul local al comunei S6ncel, intrunit in Eedinfa ordinarS din data de 20.04.2021 ,lacare
participd un numdr de 11 consilieri din totalul de 1l cdti compun Consiliul local S6ncel;

Ydzdnd:
-proiectul de hotarare nr.31112.04.2021 iniliat de primarul comunei S6ncel privind alegerea unui
preqedinte de qedinfd;
-referatul de aprobare al primarului comunei S6ncel, inregistrat sub nr.1846/1.2.04.2021 prin care se

menlioneaz6 necesitatea alegerii unui pregedinte de gedinta ca urrnare a faptului cd mandatul fostului
pregedinte de sedint6 ales a incetat la 31 martie 2021;
-raportul compartimentului j uridic inregistrat sub nr. 1885 I 1,2.0 4.2021 ;

Avdnd in vedere prevederile art.l23 alin.l din OUG nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu privire la alegerea preqedintelui de qedintd ,potrivit cdruia dupd declaratea ca legal
constituit , consiliul local alege dintre membrii s6i , prin vot deschis cu majoritate simpl6,un preqedinte

de gedinfa pe o perioadd de cel mult 3 luni, care conduce gedintele consiliului gi semneazE hotdr6rile

adoptate de acesta;
in temeiul art.l96 alin(l) lit.'d' din O.U.G.5712019 privind Codul

administrativ,potrivit clruia in exercitarea atribu{iilor care le revin autoritilile administra}iei publice

locale emit acte administrative:

HoTARA$rn

Art.l.-D-l consilier Biian loan , se alege pregedinte de gedin{I, pentru perioada

aprilie -iunie 2021.
Art.2.-(1) impotriva prezentului act administrativ, persoana care se considerd vdtdmatd

intr-un drept al sdu sau intr-un interes legitim poate formula pl6ngere prealabild la Consiliul local
S6ncel, in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinJa public6.

-(2) Prezentul act administrativ poate fi contestat la sec{ia de contencios

administrativ a Tribunalului Alba in termen de 6 luni de la data comunicdrii r6spunsului la pldngerea

prealabild depusd, conform Legii contenciosului administrativ nr. 55412004, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare.
Art.3.-Prezenta hotdrdre a fost aprobatd cu un numar de 11 voturi pentru, 0 abfineri qi

0 voturi impotrivS.
Silncel la 20,04.2021
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