
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

  HOTĂRÂREA NR.1 din 20.02.2020 
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni 

 
             Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.123 alin.(1) și alin.(4), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.a),  din  Codul administrativ aprobat 
prin  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;  
b) art.10 alin. (2) și (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
comunei Cornu aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.61 din 29 octombrie 2019;  

ținând cont de faptul că domnul  consilier Nicolae TUDOR, și-a încheiat mandatul de trei 
luni în funcția de președintele de ședință; 

   luând act de: 
a) proiectul de hotărâre nr.1 din 9 ianuarie 2020 inițiat de primarul comunei Cornu; 
b)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.173/9.01.2020; 
c)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub  nr.189/10.01.2020; 
d) avizul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local, comisia pentru administraţie publică 
locală, juridică, disciplină, ordine şi linişte publică; 
         având în vedere rezultatul votului deschis exprimat prin ridicarea mâinii, respectiv 13 
voturi pentru, 
          în temeiul prevederilor art.139 alin.(1), alin.(3) lit.i) și alin.(5) lit.a), coroborat cu art.196 
alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019, 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

 
Art.1.- Se alege doamna consilier Angelica-Elena IONESCU în calitate de Preşedinte 

de şedinţă pentru o perioadă de trei luni, respectiv februarie-aprilie 2020. 
Art.2.- Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: 

a) conduce şedinţele consiliului local; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea 
voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 
c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 
d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului 
local; 
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea unor 
asemenea sancţiuni, după caz; 
g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 
local sau alte însărcinări date de către consiliul local. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 
Cornu, prefectului județului Prahova și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la Monitorul 
Oficial al comunei Cornu pe site-ul Primariei comunei www.primariacornu.ro .  
 

președintele de ședință, 
Angelica-Elena IONESCU 
……………………………… 

 

contrasemnează pentru legalitate: 
secretarul general al comunei Cornu 

Daniela IANCU 
……………………………… 

 

http://www.primariacornu.ro/

