
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL MANASIA

                                       H O T Ă R Â R E
privind alegerea presedintelui de sedință

Consiliul Local al  comunei MANASIA, judetul Ialomita

Avind in vedere:
-prevederile art. 123 din OUG  nr. 57/2019 privind  Codul 
administrativ ;
-referatul de aprobare al primarului comunei Manasia, județul 
Ialomița;
-raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei 
Manasia privind necesitatea alegerii unui presedinte de ședință;
- avizul de legalitate al secretarului general al comunei Manasia, 
județul Ialomița;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Manasia, județul Ialomița;

În temeiul  prevederilor  art.139 alin (1)  coroborat  cu prevederile   art.
196  alin. (1), lit.a)  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

H O T Ă RĂ Ș T E:

Art.1. Se alege președinte al ședintelor  Consiliului Local Manasia  care 
vor avea loc  in urmatoarele 3 luni  dnul consilier CRISTACHE MIHĂIȚĂ.
Art. 2. Domnul  consilier CRISTACHE MIHĂIȚĂ raspunde de desfăsurarea
în bune conditii a lucrărilor sedintelor de consiliu, pe perioada cât detine
această functie.
Art. 3. Prin grija secretarului general al comunei Manasia, prezenta 
hotărâre va fi adusă la cunoștința publică și va fi comunicată Instituției 
Prefectului Județului Ialomița pentru verificarea legalității precum și 
persoanelor interesate.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

  CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL,

  OPREA GELAL                                 VASILE COSTEL

Nr.10
Adoptată la Manasia
Astăzi  25.02.2021



Adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Nr.consilieri in functie
-13, Nr. consilieri prezenti - 12, Nr. voturi pentru – 12

JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI MANASIA
PRIMAR
Nr. _____ din 19.02. 2021

REFERAT DE APROBARE

privind alegerea presedintelui de sedintă

Primarul comunei Manasia, judetul Ialomita

Avind in vedere:
prevederile art. 123 din OUG  nr. 57/2019 privind  Codul administrativ ;
- necesitatea alegerii unui președinte de sedinta pentru următoarele 3 
luni;

În temeiul  prevederilor  art. 136  alin. (1) și alin. (3)  din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ 

Propun alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru următoarea 
perioadă.

INTOCMIT,

PRIMAR,

VEIHEMER ALEXANDRU



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA COMUNEI MANASIA
SECRETAR GENERAL
Nr. _____ din 19.02.2021

R A P O R T
pe marginea Proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de

sedinta

In conformitate cu :

-prevederile art. 123 din OUG  nr. 57/2019 privind  Codul administrativ ;
          
       precum si necesitatea alegerii unui alt presedinte de sedinta în locul 
domnului Oprea Gelal, care să conducă lucrările sedintelor Consiliului Local 
Manasia care vor avea loc în următoarele 3 luni , consider că proiectul de 
hotărâre inițiat de primarul comunei Manasia întrunește condițiile de legalitate și 
propun analiza, discutarea si adoptarea unei hotărâri în acest sens.

INTOCMIT,
SECRETAR GENERAL,

VASILE COSTEL


