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HOTARAREA NR. 35 
din data de 10.06.2020 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă care sa prezideze sedintele 
Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, pe o perioada de 3 luni; 

Consiliul Local al Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, întrunit în şedinţa extraordinară 
de îndata, în data de 10 iunie 2020, orele 15,00; 

Ţinând seama de Proiectul de Hotărâre si de Referatul de aprobare a acestuia, initiate si 
semnate de dl. BESCHEA SEVERIUS FLORIN, Primarul Comunei Tărlungeni, Judeţul 
Braşov; 

Analizand prevederile art. 1 O din Regulamentul de Funcţionare a Consiliului Local 
Tărlungeni si constatand că au trecut 3 luni de la alegerea domnului consilier local OŢELAŞ 
CONSTANTIN, în funcţia de preşedinte de şedinţă, urmând ca din luna iunie 2020 să se aleagă 
un alt preşedinte de şedinţă; 

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu completările şi modificările ulterioare; 

Luand act de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1,2,3 a Consiliului Local 
Tarlungeni; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „a" si ale art. 139, alin. 3 lit. „i", din OUG 
nr. 5712019 privind aprobarea Codului Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă a Consiliului Local Tarlungeni, pe o 
perioada de maximum 3 (trei) luni de zile dl. consilier local BARTI ARP AD 

Art. 2. Presedintele de sedinta, dl. BARTI ARP AD, care va conduce lucrările şedinţelor 
Consiliului Local Tarlungeni, Jud. Brasov va exercita atribuţiile prevăzute de lege şi de 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Tarlungeni. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al UAT 
Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei 
Tarlungeni, Instituţiei Prefectului - Judeţul Brasov şi d-lui consilier BARTI ARP AD, 

Art. 4. Prezenta ho tarare a fost adoptata cu un numar de. . . . . . voturi pentru, 
O impotriva si O abţineridin numarul total de 15 consilieri in functie, ......... consilieri locali 
fiind prezenti. 

r general UAT Comuna Tarlungeni, 
AICREIHAN 


