
 
 

 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA GHERĂSENI 

CONSILIUL LOCAL 
                                                                                                            

                                                                                                                        

H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
comunei Gherăseni,  judeţul Buzău 

 

 
      Consiliul Local al comunei Gherăseni; 

      Având în vedere: 

      - referatul de aprobare al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău,  

înregistrat sub nr.6778/21.10.2022;  

    - proeictul de hotărâre nr. 49/149/21.10.2022 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Gherăseni,  judeţul 

Buzău; 

     - raportul de specialitate nr.6779/21.10.2022 al compartimentului de 

resort din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul 

Buzău;  

     - raportul de avizare nr.6980/31.10.2022 al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 

cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr.6982/31.10.2022 al Comisiei pentru învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din 

cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - raportul de avizare nr. 6981/31.10.2022al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare, economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului privat 

al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 

comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 

     - prevederile art.9 și art.10 din Regulamentul de organizare și funcționare 

al Consiliului Local Gherăseni, aprobat prin H.C.L. nr.28/27.08.2021; 

      - în baza prevederilor art.123 alin.(1) şi (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  În temeiul dispozițiilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art.1.  Domnul Dobre Ion se alege preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău, pentru lunile 

noiembrie, decembrie 2022 și ianuarie 2023.    

 



 

 

 

        Art.2. Secretarul general al comunei va comunica, în termenul prevăzut 

de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Primarului comunei şi va 

aduce la cunoştinţă publică prezenta hotărâre.  

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier local, 
Pavel Paul 

 

 
 

 

 

 
                                                       Contrasemnează pentru legalitate 

                   Secretar general al comunei,  

                                                                                           Radu Nina 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
        Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în 
şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, 
- vot împotrivă, - abţineri, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 

consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 
 

Gherăseni, 31 octombrie 2022 
Nr.48                   
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