ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA UNIREA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 59
DIN 12.07.2021
Privind: desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei
Unirea pentru lunile IULIE, AUGUST și SEPTEMBRIE 2021.
Consiliul Local Unirea întrunit în sedința extraordinară de lucru din data de 12.07.2021
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Unirea nr.
55/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Consiliului Local Unirea, județul Brăila, revizuit conform M.D.L.P.A. nr. 25/2021
pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale,
precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local (Anexa 2)
Luând act de Expunerea de motive a Primarului și Raportul de specialitate al
secretarului comunei Unirea;
În conformitate cu prevederile art. 9-10 din HCL Unirea nr. 55/30.06.2021 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Unirea,
județul Brăila, revizuit conform M.D.L.P.A. nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului
orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ
al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local (Anexa 2)
În baza avizelor favorabile din partea comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al comunei Unirea
În temeiul art. 123 alin. (1), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1)
lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se stabileşte preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al Comunei
Unirea, pentru lunile IULIE, AUGUST și SEPTEMBRIE 2021, în persoana domnului
consilier local _____________.
Art.2. – Persoana nominalizată la art. 1 va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoştinţa publică
prin grija secretarului general al UAT Unirea.
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