
ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 41/2019 

Privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie-decembrie 2019 
 

Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 31octombrie 2019, 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Referatul de aprobare a proiectului de hotărârenr.: 240/S din 16.09.2019; Proiectul de 
Hotărâre nr.: 241/S/16.09.2019; Procesul-verbal de afișare a Proiectelor de Hotărâri nr.: 
252/S din 17.09.2019; Raportul Compartimentului de specialitate nr.: 258/S din 14.10.2019 
și Avizul favorabil al Comisiei de specialitate al comisiei pentru activități social-culturale, 
culte, învățământ, sănătate, sport, familie și protecția copiilor nr.: 284/S din 31.10.2019, 

 Prevederile art. 16 al. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ulieș nr.: 
37/2016 privind privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 
local Ulieș. 

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Ulieșnr.: 33/19.07.2019 prin 
care a fost ales Președinte de Ședință Toth Albert. 

Ținând cont de prevederile legale: 

Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 30, art. 80 și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
republicată cu modificările și completările utlerioare; 

În temeiul prevederilorart. 123, art. 196 al. (1) lit. a). coroborat cu art. 199din OUG 57/2019 
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare Consiliul local al 
Comunei Ulieș: 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se desemnează domnul Orbán Balázs pentru îndeplinirea funcției de Preşedintele de 
şedinţă a Consiliului local al Comunei Ulieș pentru o perioadă de trei luni (octombrie 
2019 - decembrie 2019). 

Art. 2. În îndeplinirea funcției de președinte de ședință domnul Orbán Balázs va exercita 
următoarele atribuții principale: 
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al. (1) conduce şedinţele consiliului local; 

al. (2) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul 
votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate 
şi evidenţiate de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în 
procesul-verbal al şedinţei; 

al. (3) semnează procesul-verbal al şedinţei; 

al. (4) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului local; 

al. (5) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de 
soluţionare a consiliului local; 

al. (6) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) sau propune 
consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

al. (7) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local. 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezenteihotărâri se 
însărcineazădomnulOrbánBalázsșisecretarulcomuneiUlieș. 

Art. 4. Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 30 

de zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii 

prealabile se poate intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30 de 

zile de la comunicarea soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţului Harghita, în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului comunei 

Ulieș şi persoanei nominalizate la art. 1. 

  

 Președintele ședinței Contrasemnează  

 Orbán Balázs Persoana desemnată 

  Cu atribuții de secretar 

  Fazakas László 


