
RO MÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău 
Telefon/Fax: 0238/797560 

HOTĂRÂRE 

pentru alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă 

Consiliul Local al Comunei Tisău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă de lucru, 

Având în vedere: 

► prevederile art.123 şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O. U.G. nr.
57 /2019 privind Codul administrativ, 

► Hotărârea consiliului local nr.36 din 29 august 2019 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al 
Comunei Tisău, Judetul Buzau; 

► Ordinul Prefectului nr.720 din 23.10.2020 privind constatarea
îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Tisău în 
urma alegerilor din data de 27 septembrie 2020; 

► referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrată la nr.4270
din 08.07.2021; 

► rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local; 

În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. a) şi art. 196, alin. (1), 
lit. a) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se numeşte preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni, 
domnul ISTUDOR AURAŞ care va conduce sedinţa Consiliului local Tisău, 
începând cu data de 29 iulie 2021. 

Art.2. Domnul ISTUDOR AURAŞ va semna hotărârile Consiliului local şi 
procesul - verbal al şedinţei şi îşi asumă responsabilitatea veridicităţii acestora; 

Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică şi va 

comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor interesate. 

32-NR., ___ _ 

Data: 29 iulie 2021 



CONSILIUL LOCAL TISĂU 

Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea 
ordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 

Nr. 
17'-f)'I..; 1,X'b, Ol· 'U>V

RAPORT DE A VIZARE 

pentru alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă 

Subsemnaţii Mihai Gheorghe, preşedinte al comisiei, Tudor 

Irina - Mihaela secretar al comisiei şi membrii Istudor Auraş, Mocanu 

Costică şi Avram Ionel, întruniţi în sedinţă de lucru, procedam la 

analizarea propunerii făcută de domnul Primar, la proiectul de 

hotărâre pentru alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. 

Comisia întrunită în şedinţă de lucru în urma analizării făcute 

asupra proiectului este de acord cu propunerea făcută, avizând 

favorabil proiectul de hotărâre şi propune consiliului local întrunit în 

şedinţă de lucru adoptarea proiectului iniţiat în forma propusă. 

Secretar, 



RO MÂNIA 

Avizat 
Secretar general U.A.T 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău 
Telefon/Fax : 0238/797560 (�

u

c,

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

pentru alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă 

Consiliul Local al Comunei Tisău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă de lucru, 

Având în vedere: 

► prevederile art.123 şi art. 196, alin. (1), lit. a) din O. U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, 

► Hotărârea consiliului local nr.36 din 29 august 2019 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al 
Comunei Tisău, Judetul Buzau; 

► Ordinul Prefectului nr.720 din 23.10.2020 privind constatarea
îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Tisău în 
urma alegerilor din data de 27 septembrie 2020; 

► referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrată la nr.4270
din 08.07.2021; 

► rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local; 

În temeiul art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. a) şi art. 196, alin. (1), 
lit. a) din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, 

HO TĂ RĂŞ TE: 

Art. I. Se numeşte preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni, 
domnul / doamna ____________ care va conduce sedinţa 
Consiliului local Tisău, începând cu data de 29 iulie 2021. 

Art.2. Domnul /doamna ______________ va semna 
hotărârile Consiliului local şi procesul - verbal al şedinţei şi îşi asumă 
responsabilitatea veridicităţii acestora; 

Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică şi va 
comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi instituţiilor interesate. 
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