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HOTĂRÂREA nr. 11/13.02.2023 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Blandiana pentru 

perioada februarie 2023 – aprilie 2023  

      

 Consiliul Local al Comunei Blandiana, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 13 

februarie 2023. 

 Luând act de: 

 Referatul de aprobare nr. 413 /10.02.2023 al Primarului comunei Blandiana privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Blandiana pentru perioada 

februarie 2023 – aprilie 2023 în calitate de iniţiator. 

 Raportul de specialitate nr. 412/10.02.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului local al comunei Blandiana pentru perioada februarie 2022 – aprilie 2023  întocmit de  

secretarul general al Comunei Blandiana. 

 Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate  

      Având în vedere prevederile: 

 art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Ținând cont de faptul că urmează să fie desemnat un nou consilier local pentru a conduce 

lucrările ședințelor ce urmează a fi convocate în perioada februarie 2023 – aprilie 2023 

luând în considerare propunerea domnului consilier Ispas Emil privind alegerea domnului 

consilier local Ursu Mircea, în calitate de preşedinte de şedinţă, pentru a conduce lucrările 

şedinţelor consiliului local care vor fi convocate în perioada februarie 2023 – aprilie 2023. 

art. 129 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare: 

 În temeiul art. 136, art. 139, şi art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 - Alegerea în funcţia de preşedinte de şedinţă  a domnului Ursu Mircea, consilier 

care va conduce lucrările şedinţelor Consiliului Local Blandiana, în perioada februarie 2023 – 

aprilie 2023. 

 

 Art.2 1) Împotriva prezentei hotărâri persoana care se consideră vătămată într-un drept al 

său sau într-un interes legitim poate formula plângere prealabilă la Consiliul Local al comunei 

Blandiana, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

          (2) Prezenta hotărâre poate fi contestat la secţia de contencios administrative și fiscal a 

Tribunalului Alba în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă 

depusă, conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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Art. 3  Prezenta hotărâre se va comunica către: 

- Instituţia Prefectului-Judeţul Alba,   

- dosar de ședință,  

- primarului  

- Se publică în Monitorul Oficial Local al Comunei Blandiana, în format electronic, pe 

pagina de internet www.comuna-blandiana.ro și se afișează la sediul Primăriei 

Blandiana. 

 

                                                                                                      Blandiana, 13 februarie 2023 

 

 

                   Preşedinte de şedință                                              Contrasemnează pentru legalitate, 

                            Consilier,                                                             Secretar general al comunei, 

                         Mircea URSU                                                           Ioan-Ovidiu CUNȚAN       

 
 

 

 

Număr consilieri locali în funcţie: 9 

Număr consilieri locali participanți la ședință: 9 

Număr voturi „pentru”: 9 

Număr voturi „împotrivă”: 0 

Abțineri de la vot: 0 

Sistem de vot : deschis 
 

 

  


