
	

     

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL 
 

 
       Nr. 38/09.11.2020  
                                                     P R O I E C T  D E  H O T Ă R Â R E 

privind alegerea Presedintelui de sedintă al Consiliului local  
al Comunei Poșta Câlnău pentru sedintele din lunile noiembrie 2020 – ianuarie 2021 

 
    Consiliul local al comunei Poșta Câlnău, judetul Buzău întrunit în sedinta de lucru extraordinară în data 

de 12.11.2020 ;   
    Având în vedere : 
    - referatul  de aprobare al Primarului comunei Poșta Câlnău înregistrat sub nr.  124 din 09.11.2020 în 

conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.,,a,, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 
     - raportul de avizare întocmit de secretarul comunei înregistrat sub nr.125 din 04.11.2020 în 

conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.,,b,, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 
     - Încheierea de validare pronuntată de Judecătoria Buzău în data de 28.10.2020, în dosarul 

nr.12425/200/2020, privind validarea, respectiv invalidarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși 
pentru Consiliul local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău ; 

     - Ordinul Prefectului Județului Buzău nr.737/23.10.2020, privind constatarea îndeplinirii conditiilor 
legale de constituire a Consiliului local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău în urma alegerilor locale din 
27.09.2020; 

     - prevederile art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Poșta 
Câlnău, județul Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ, aprobat prin Hotărârea nr.34 din 
26.09.2019 ;  

     - prevederile art.5, lit.,,e,, art.123, alin.(1) si alin.(4) si art.128, alin.(2) din Ordonanta de Urgentă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 

    Luând în considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea 
actelor normative republicată, cu modificările si completările ulterioare ; 

    În temeiul art.133, alin.(2), lit,,a,, art.139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.,,a,, din Ordonanta de 
Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
    Art.1. Se alege Presedinte de sedintă al Consiliului Local al Comunei Poșta Câlnău  pentru sedintele din 

lunile noiembrie 2020 – ianuarie 2021 domnul/doamna _______________________ . 
    Art.2.  Presedintele de sedintă ales va exercita atributiile stabilite de legislatia în vigoare. 
    Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează consilierul local ales urmare a 

prevederilor art.1 .  
    Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică, respectiv se comunică Primarului comunei Poșta 

Câlnău, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire precum si Institutiei prefectului – judetul Buzău în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.   

 
          Iniţiator:            
          P R I M A R 
   MUNTEANU  SORIN  
                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
                                                                                      Secretar general, 
                                                                                       Enache Ana 
 


