ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA MEREI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 12

privind alegerea preşedintelui de şedinţă,
pentru perioada februarie 2021 – aprilie 2021
Consiliul local al comunei Merei, judeţul Buzău,
Având în vedere :
- referatul de aprobare al Primarului comunei Merei înregistrată la nr. 1114/26.01.2021;
- raportul întocmit de compartimentul juridic şi de administraţie publică , înregistrat sub nr.
1115/26.01.2021;
- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- Încheierea de validare pronunţată de Judecătoria Buzău în data de 19.10.2020, în dosarul
nr.12392/200/2020, privind validarea, respectiv invalidarea mandatelor consilierilor locali declarați
aleși pentru Consiliul local al comunei Merei, județul Buzău;
- Încheierea de validare pronunţată de Judecătoria Buzău în data de 06.11.2020, în dosarul
nr.13359/200/2020, privind validarea, mandatelor consilierilor locali supleanţi pentru Consiliul local
al comunei Merei, județul Buzău ;
- Ordinul Prefectului Județului Buzău nr.796 /30.10.2020, privind constatarea îndeplinirii
condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Merei, județul Buzău în urma alegerilor
locale din 27.09.2020;
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei Merei,
județul Buzău - formă actualizată conform Codului administrativ, aprobat prin Hotărârea nr.73 din
20.09.2019;
- prevederile art. 123 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
Luând în considerare dispoziţiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la
elaborarea actelor normative republicată, cu modificările si completările ulterioare ;
În temeiul art.133, alin.(1), art.139, alin.(1) si ale art.196, alin.(1), lit.,,a,, din Ordonanţa de
Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările si completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se alege domnul consilier LĂZĂROIU MARIAN, în funcţia de preşedinte de şedinţă
pentru perioada februarie 2021 – aprilie 2021, care va conduce şedinţele Consiliului local al comunei
Merei , va semna hotărârile adoptate de acesta şi va exercita atribuţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare .
Art.2. Cu data adoptării prezentei, orice altă hotărâre contrară îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta Instituţiei Prefectului – judeţul
Buzău, domnului LĂZĂROIU MARIAN şi Primarului comunei Merei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IONAŞCU VALERICA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
GRIGOROIU PAULA

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Merei în şedinţa din data de 28.01.2021,
cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1, (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, - abţinere şi - voturi împotrivă, din
numărul total de 15 consilieri în funcţie şi 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

