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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 

 
 

HOTĂRÂREA nr.5 
din 28.02.2013 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al 
comunei Largu pentru perioada martie, aprilie, mai 2013 

 
Consiliul local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 28 februarie 2013, 
Având în vedere: 

 expunerea de motive a primarului comunei Largu, iniţiatorul 
proiectului de hotărâre; 

 raportul compartimentului de specialitate cu privire la proiectul de 
hotărâre ; 

 prevederile art.19 alin.1 și alin.2 coroborat cu art.20 din 
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al 
comunei Largu, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei 
Largu nr.39/29.06.2012 ; 

 prevederile art.35 coroborat cu art.41 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Largu ; 
   În temeiul art.36 alin.1 coroborat cu art.45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b  din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1 Aprobă alegerea domnului consilier local Manta Nicușor  în funcţia de 
preşedinte de sedinţă al Consiliului local al comunei Largu pentru perioada 
martie, aprilie, mai 2013 ; 
Art.2 Preşedintele de sedinţă exercită, potrivit Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al comunei Largu aprobat prin 
Hotărârea Consiliului local al comunei Largu nr.39/29.06.2012, următoarele 
atribuţii principale : conduce şedinţele Consiliului local, semnează hotărârile 
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adoptate şi procesul verbal al şedinţelor, asigură menţinerea ordinii şi 
respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, supune votului 
consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a 
acestora, aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute în Statutul aleşilor 
locali sau propune Consiliului local aplicarea de astfel de sancţiuni, 
îndeplineşte orice atribuţii prevăzute de lege, de Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al comunei Largu sau însărcinări 
date de Consiliul local ; 
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi facută publică şi 
comunicată autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 
 
 
              Președinte de ședință, 
     consilier local, Constantin Sorin                  contrasemnează, 
                                                                          secretarul comunei, 
                                                                            Bordea Stelică 
 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
comunei Largu din data de 28.02.2013, cu 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 
voturi împotrivă, din totalul celor 11 consilieri locali în funcţie prezenţi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


