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HOTĂRÂREA N R .293 
din data de 28 noiembrie 2019

- privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (DECEMBRIE 2019)

Consiliul Local al Municipiului Fagaraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând raportul de specialitate cu nr.72.703/18.11.2019 al Secretarului General al 
Municipiului Făgăraş privind alegerea preşedintelui de şedinţă,

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, 
buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de 
organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru 
servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei 
pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al Comisiei de 
turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Ţinând seama de art.15 din HCL.nr.235/26.09.2019 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Făgăraş,

Având în vedere prevederile art.123, alin.(i) şi (3) din din O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al 
Consiliilor locale,

în temeiul art. art.129, alin.i şi 2, art. 139 alin. (1) şi (6) art.196 alin. (1) lit. a.), art. 
197, art. 198 alin. (1) şi (2) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Art.i. Domnul consilier BOGDAN ION se alege ca preşedinte de şedinţa, în luna 
DECEMBRIE 2019, pentru a conduce şedinţele Consiliului Local al Municipiului Făgăraş şi 
a semna hotărârile adoptate de acesta, în luna DECEMBRIE 2019.

HOTĂRĂŞTE:

Art.2. în caz de forţă majoră (boală, lipsă neprevăzută din localitate etc.), lucrările 
Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, vor fi conduse de către doamna consilier CÂRLAN  
ANCA, în calitate de preşedinte de şedinţă.
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Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 15 voturi pentru , 1 abţinere, - împotriva 
Consilieri in funcţie-19 
Consilieri prezenţi -16

Prezenta hotarare se comunica:
-lex.dosar de şedinţa
-îex.colectie
-lex.Prefectura
-lex.Primar
-tex. Secretar
-tex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-lex.afisaj
-îex.celor in cauza

PJ/PJ.
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