
 

____________________________________ 

Comuna CIUGUD 

Sat Ciugud, Strada Simion Bran, numărul 10 – cod poștal: 517240 

Cod de identificare fiscală: 4562516 

Telefon/ Fax: 0258/841205; 0258/841000 

E-mail: office@primariaciugud.ro  Web: www.primariaciugud.ro 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea președintelui de ședință 

 

Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 08.02.2022;  

Având în vedere faptul că perioada pentru care domnul consilier Oancea Marius Eugen a 

fost ales președinte de ședință a încetat; 

Luând în dezbatere: 

-  Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare privind alegerea președintelui de ședință, 

iniţiat de primarul comunei Ciugud; 

-  Raportul de specialitate nr.833/2022 al secretarului general al comunei Ciugud; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 

finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi 

familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de agrement;  

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină, 

relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor. 

 Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată, 

b) articolul 10 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

d) art. 1 alin. (2), art. 123 alin. (1) și alin. (4), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. a) combinat 

cu  alin. (3) lit. a), art. 138 alin. (6) alin. (8)-(10) alin. (14) și alin. (16), art. 139 alin. (5), alin. (11) 

și alin. (12),  art. 140 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Doamna consilier Oarga Liliana se alege președinte de ședință pentru o perioadă de 

cel mult de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele al Consiliului local al comunei Ciugud şi 

semnează hotărârile adoptate de acesta. 
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 Art.2. Hotărârea poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 

- Primarului comunei Ciugud;  

- un exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 08.02.2022 

Nr.14 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 

92,30% din numărul consilierilor în funcţie 


