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COMUNA ZIDURI 

CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
                                                     
           
                                

           HOTARAREA Nr. 23 
privind alegerea președintelui de ședință pentru  

perioada iunie 2021 - august 2021 
 
 

Consiliul Local al comunei Ziduri,  județul Buzău 
Avand in vedere: 
 referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 

3419/09.06.2021; 
 raportul de specialitate al secretarului general al comunei Ziduri cu nr. 

3420/09.06.2021; 
 prevederile art. 123 alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
         avizul comisiei de specialitate nr. 117/23.06.2021;  
o prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 34 din 26.09.2019 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 
al Comunei Ziduri, județul Buzău. 

o Luând în considerare dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ 
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.l Se numeste domnul consilier Geangoș Marin președinte de ședință 

pentru perioada iunie 2021 - august 2021. 
Art.2 Domnul Geangoș Marin va conduce ședințele Consiliului Local 

Ziduri, va semna hotărârile adoptate precum și procesul – verbal al ședintei și 
iși asumă responsabilitatea verdicitații acestora. 

 Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la cunostință publică, respectiv se 
comunică Primarului comunei Ziduri, celor nominalizați cu ducerea la 
îndeplinire și se  comunică Instituției Prefectului Județului Buzău în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate.  

 
 
 

     Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Geangoș Marin                                    Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 23.06.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 12 voturi pentru,  1 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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