
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, corn. Tărlungeni, jud. Braşov; cod postai: 507220 

HOTĂRÂREA 
Nr.17 din data de 30.03.2021 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, care să prezideze 
şedinţele Consiliului Local Tărlungeni pe o perioadă de 3 luni de zile; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 
30.03.2021, orele 15,00; 

A vând în vedere Proiectul de hotarare si Referatul de aprobare al acestuia, initiate si semnate de dl. 
Primar al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Analizand Raportul de specialitate întocmit de Secretarul General al Comunei Tărlungeni, înregistrat 
cu nr. 57 /08.03.2021, privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă, incepand cu luna martie 2021; 

Tinând cont de: 
Încheierea Civilă din data de 19.10.2020 dată în Dosarul nr. 18.990/197/2020, pronunţată de 
Judecătoria Braşov, prin care au fost validate mandatele consilierilor locali alesi şi supleantului 
ales, în cadrul Consiliului Local Tărlungeni, 
Procesul-Verbal nr. 17 .392/28.10.2020 al şedinţei privind ceremonia de constituire a Consiliului 
Local al Comunei Tărlungeni, 
Ordinul Prefectului Judeţului Braşov nr. 868/29.10.2020 privind declararea ca legal constituit, 
Consiliului Local al Comunei Tărlungeni 

Având în vedere: 
Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Tărlungeni, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local Tărlungeni nr. 17/31.03.2020, 
Prevederile art. 123 alin. (4), din 0.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

Vazand Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni; 
In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a, art. 138, alin. ( 6), (8), (9), ( 1 O), (14), art. 139, alin. (3), lit. i), art. 

196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se aprobă alegerea preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, 

pentru lunile martie 2021, aprilie 2021 şi mai 2021, în persoana domnului consilier local TAIZS JANOS. 
Art. 2. Prezenta hotărăre a fost adoptată cu un numar de 17 voturi „pentru„ O „împotrivă" şi O 

abţineri din numărul total de 17 consilieri în funcţie, 17 consilieri locali fiind prezenţi. 

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ 

în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
Art. 4. Prezenta hotărăre se comunică: 
Primarului Comunei Tărlugeni, jud. Braşov; 
Instituţia Prefectului Jud. Braşov; 
Domnului TAIZS JANOS; 
Se afişează pe pagina de internet a Comunei Tărlungeni www.comunatarlungeni.ro. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
TAIZS ANOS 

Avizat, Secretar General al UAT 
Comuna Tărlungeni, 

aic Reihan 

~ 



Nr. DATA 
Semnătura persoanei 

Crt. 
OPERAŢIUNI EFECTUATE 

ZZ/LL/AN 
responsabile să efectueze 

procedura 

o. 1 2 ~ 
1. Adoptarea hotărârii 30/03/2021 ffl 

2. 
Comunicarea către Primarul 

05/04/2021 iA-Comunei Tărlungeni 

3. 
Comunicarea către Prefectul 

„.„./04/2021 Q~ judeţului Braşov 

4. Aducerea la cunoştinţă publică „„ . ./04/2021 www.comunatarlungeni.ro 

5. 
Comunicarea, numai în cazul 

„„ . ./04/2021 
celei cu caracter individual 

,,..--

6. Hotărârea devine obligatorie sau 
30/03/2021 --·· oroduce efecte iuridice. duoă caz 


