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COMUNEI   VINTILĂ  VODĂ 
 

 

 

 

H O T Ă R Â  R E 
privind  alegerea   preşedintelui   de  şedinţă 

 
 

           Consiliul local al comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară ; 

 
          Având  în vedere : 

- referatul de aprobare al  primarului   comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău, 

înregistrat  sub nr.5561/16.11.2020; 
-raportul secretarului general al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, 

înregistrat sub nr.5564/16.11.2020; 
 -prevederile art.123 alin.(1) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificările şi completările ulterioare; 
          - Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr.708/22.10.2020, privind constatarea 

îndeplinirii condiţiilor legale de constitire a Consiliului local al comunei Vintilă Vodă; 

          - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
   
  În temeiul art. 139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E ; 
 

Art.1. Consiliul local al  comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buzău  alege dintre 

membrii săi, preşedinte de şedinţă  pe  domnul DRAGHIA NICULAI . 

Art.2.Preşedintele  de  şedinţă  ales va  conduce şedinţele consiliului  local  şi va  

semna  hotărârile  adoptate  de  acesta  pe perioada  lunilor: NOIEMBRIE 2020, 

DECEMBRIE 2021 şi IANUARIE 2021. 

 Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei  

Prefectului  -Judeţul Buzău, instituţiilor şi persoanelor interesate. 
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          VINTILĂ  VODĂ, 23 NOIEMBRIE 2020 

 

     Preşedinte  de şedinţă,                                            Contrasemnează, 

            Consilier ,                                                  Secretar general al comunei , 

 

      DRAGHIA NICULAI                                                   LUNGU MIHAELA  
  
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa ordinară 
din  23 noiembrie 2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 10  voturi pentru:-voturi  împotrivă;-abţineri  

din numărul  total  de 11  consilieri  locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi  la sedinţă. 


