
           
 
 

HOTĂRÂREA NR.72 
privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2020 

 
Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 30 iulie 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcție ; 
 Având în vedere referatul înregistrat la nr.11005/22 iulie 2020 prin care 
secretarul general al oraşului propune alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
luna august 2020; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat 
la nr. 11055/22 iulie 2020 întocmit de secretarul general al oraşului; 
 În conformitate cu art.123, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.17 din 
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al orașului Băbeni, 
revizuit prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.89/23 octombrie 
2019; 
 În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  14  
voturi pentru, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1. - Se alege domnul consilier local BIVOLARU ADRIAN preşedinte de 
şedinţă pentru luna august 2020 şi în această calitate va conduce şedinţele 
consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta. 
 Art.2. - Președintele de ședintă prevăzut la art.1 exercită următoarele 
atribuții principale: 

a) conduce ședințele consiliului local; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul 

votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotriva și a abținerilor 
numărate și evidențiate de secretarul general al orașului în procesul-verbal al 
ședinței; 

c) semnează procesul-verbal al ședinței; 
d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local; 
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența 

de soluționare a consiliului local; 
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f) aplică, daca este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din OUG 
nr.57/2019, cu modificările ulterioare, sau propune consiliului aplicarea unor 
asemenea sancțiuni, după caz; 

g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare 
și funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de catre consiliul local. 
 Art.3. - Secretarul general al oraşului va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului oraşului Băbeni şi domnului BIVOLARU ADRIAN. 

     
      

              
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
          Maria BĂLAȘA     Contrasemnează pentru legalitate,      
                 SECRETAR GENERAL, 
                 Mihaela-Bianca DINICĂ 
 
 
 
 
Băbeni, 30 iulie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


