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H O T Ă R Â R E  
privind alegerea ,,Președintelui de ședință” al Consiliului Local  

al Comunei Cernătești,  pentru lunile Noiembrie, Decembrie 2021  si Ianuarie  2022 
 

 Consiliul local al comunei Cernătesti, județul Buzău, întrunit în sedintă 
ordinară în luna Iulie 2021, 

       Având în vedere: 
Constituirea Consiliului local al comunei Cernătesti, conform rezulatatului 

alegerilor locale din data de 27.09.2020; 
Ordinul Prefectului Judetului Buzău nr. 840/09.11.2020 privind constatarea 

îndeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Cernătesti; 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Cernătești, înregistrat sub nr. 

244 din 25.09.2021; 
 -  raportul de specialitate nr. 245 din 25.09.2021 întocmit de secretarul 

general comunei Cernătești; 
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei 

cernatesti; 
- prevederile HCL Cernătesti nr. 58/19.12.2019, prin care s-a aprobat 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Cernătești; 
- prevederile art. 118 alin. 2 si alin. 3 coroborate cu prevederile art. 123 alin. 1  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (1), art. 140  alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) si art. 
197 alin. (1) si alin. (4) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ: 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
       Art.1. Se aprobă alegerea ,,Președintelui de ședință,, al Consiliului Local al comunei  
  Cernătești pentru ședințele din lunile Noiembrie, Decembrie 2021, Ianuarie  2022, în 

persoana domnului consilier local Dobre Adina. 
       Art.2. Președintele de ședință ales va exercita atribuțiile stabilite de legislația în vigoare. 
       Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică 

Primarului comunei Cernătești, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire, precum și 
Instituției Prefectului – județul Buzău în vederea exercității controlului cu privire la 
legalitate. 

 
           Președinte de ședință,                                       Contrasemnează 
            Stefan-Mădălin Leu                            Secretar general al comunei Cernătesti, 
                                                                               Doru-Vasile Dumitrascu 
 
 

Nr. 46/21.10.2021 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al comunei Cernătești în ședință ordinară din 
data de 21.10.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), din O.G 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,; 0  voturi ,,împotrivă,,;  0  ,,abțineri,, din numărul 
total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la ședință. 



 


