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  ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E A   Nr. 11/2020 

privind  alegerea preşedintelui de şedinţă 
  

Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de 19 
MARTIE 2020 ; 
 Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr. 796/11.03.2020  întocmit de primarul comunei Bogdand; 

- Raportul nr.797/11.03.2020 întocmit de secretarul general al comunei Bogdand 
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bogdand din 18.03.2020  

 În temeiul prevederilor art.123 alin. (1) și (4)  din O.U.G. nr.75/2019 privind Codul 
administrativ, precum şi cu prevederile art. 12 din Anexa la H.C.L. nr. 43/21.11.2019 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei 
Bogdand, 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.-  Se alege preşedintele de şedinţă şi se desemnează cu conducerea lucrărilor 
şedinţei Consiliului local al comunei Bogdand, dl. consilier local KALLAY SANDOR  din 
partea UDMR.  
 Art.2.- Preşedintele de şedinţă se alege pe o durată de cel mult  3 luni. 
 Art.3.- Prezenta hotărâre are caracter constatator neputând fi contestată în justiţie. 

Art.4.- Secretarul comunei Bogdand va îndeplini procedura de comunicare a prezentei 
hotărâri. 

 
Adoptată în şedinţa ordinară  la 19.03.2020. 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ: 
           KALLAY SANDOR                   L.S.   SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                COMUNEI BOGDAND, 
         TEMIAN SIMONA 
 -consilier local-       
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 8; 
Nr.total consilieri absenţi: 1 ; 
Voturi pentru: 8; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 


