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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 79/2021 
privind  alegerea preşedintelui de şedintă al Consiliului local al oraşului Haţeg, pentru a 

conduce şedinţa extraordinară, convocată de îndată din 18 mai 2021  

 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Examinând referatul de aprobare nr. 10325 din 17.05.2021,  prin care se  propune 
alegerea preşedintelui de şedintă al Consiliului local al oraşului Haţeg, pentru a conduce 
şedinţa extraordinară, convocată de îndată din 18 mai 2021, ca urmare a faptului că 
preşedintele de şedinţă, în funcţie, ales pentru 3 luni, a anunţat telefonic secretarul general al 
oraşului că nu poate participa fizic la această şedinţă, din motive personale; 

Având în vedere: 
a) nota telefonică nr. 10320 din 17 mai 2021; 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 6 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului local Haţeg aprobat prin hotărârea nr. 56/2021; 
   În temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 123 alin. (3),  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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1  (1) Se alege doamna/domnul consilier ____________________ în funcţia de 
preşedinte de şedintă al Consiliului local al oraşului Haţeg, pentru a conduce şedinţa 
extraordinară, convocată de îndată din 18 mai 2021, îndeplinind totodată celelalte atribuţii 
prevăzute de lege şi regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii deliberative, 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, persoanei interesate şi 
compartimentului administraţie publică locală. 
 
 
Haţeg, la  17 mai 2021 

 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUȘCAȘ 
 
 


