
 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

ORAŞUL HAŢEG 
CONSILIUL LOCAL 

                                                  
HOTĂRÂREA NR. 21/2021 

privind  alegerea preşedintelui de şedintă al Consiliului local al oraşului Haţeg, pentru o 
perioadă de trei luni  

 
Consiliul local al oraşului Haţeg, judetul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în data 

de 28 ianuarie 2021; 
 Examinând proiectul de hotărâre nr. 20/2021 iniţiat de primarul oraşului Haţeg şi 

referatul de aprobare al acestuia nr. 988 din 19.01.2021,  prin care se  propune alegerea 
preşedintelui de şedintă al Consiliului local al oraşului Haţeg, pentru o perioada de trei luni, ca 
urmare a expirării la sfârşitul acestei luni, a duratei legale, pentru care a fost ales actualul 
preşedinte; 

Având în vedere: 
a)raportul întocmit de serviciul juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 1222 din 22.01.2021; 
b)avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare a Consiliului  local, înregistrat sub  nr. 
1623 din 28.01.2021; 
c)avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină a Consiliului  local, 
înregistrat sub nr. 1644 din 28.01.2021; 
d) avizul comisiei pentru activităţi social  - culturale,    culte,   invăţământ, sănătate,  familie,  
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport a Consiliului  local, înregistrat sub nr. 1665 din 
28.01.2021; 
e)avizul comisiei pentru urbanism, amenjarea teritoriului, protecţia mediului, turism a 
Consiliului  local, înregistrat sub nr. 1686 din 28.01.2021; 
   În temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 123 alin. (1), alin. (4),  art. 129 alin. (14), art. 
139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 
alin. (1)-(2) din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE : 
Art. 1  (1) Se alege domnul consilier BURCIN CIPRIAN COSMIN în funcţia de 

preşedinte de şedintă al Consiliului local al oraşului Haţeg, pe o perioadă de trei luni, începând 
cu luna următoare adoptării prezentei hotărâri. 

 (2) Preşedintele de şedinţă nominalizat la alin. (1) va conduce sedinţele autorităţii 
deliberative, va semna hotarârile adoptate de acesta, îndeplinind totodată celelalte atribuţii 
prevăzute de lege, în sarcina sa.  

Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul 
Hunedoara, Secţia Contencios administrativ şi fiscal. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro şi se comunică: 
Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Serviciului juridic, 
persoanei interesate şi compartimentului administraţie publică locală. 

Haţeg,   la  28 ianuarie 2021  
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 
ŞTEFONI  OVIDIU – ADRIAN        

                                 Nr. de consilieri prezenţi :  15  din totalul de 16,  aflati in functie 
Cvorum  necesar pentru adoptare:  majoritate simplă, art. 5 lit.ee)  –  8  voturi 

Adoptată    prin   vot   deschis 
                                                      Voturi pentru               -      11                 

                                                                                                            Voturi împotrivă          -       0 
Abtineri                         -      4 


