
 

 

R O M A N I A                     

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                                  

COMUNA SÂNCRAIU DE MUREŞ                                             

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă  R  Â  R  E A   nr.   56                                     

 Din 24 iunie  2021 

 

Privind  alegerea presedintelui de ședinta (2 luni) a Consiliului Local Sâncraiu de Mureș 

 
 

 

Consiliul local al comunei Sâncraiu de Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din 24 iunie 2021, în 

exercitarea atribuțiilor legale; 

 

Având în vedere : 

        Referatul de aprobare a  d-lui primar înregistrată sub nr. 8301  din   25.05.2021;     

          Luând în considerare  propunerea formulata prin Raportul de specialitate privind 

alegerea presedintelui de sedinta pentru următoarele 2 (două) ședințe înregistrat sub nr. 8303       

din 25.05.2021;   

           Văzând  raportul  favorabil al comisiilor de specialitate al Consiliului local al Comunei 

Sâncraiu de Mures; 

Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Luând act de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

  În temeiul art. 123 alin.(1) și alin(4) si ale art. 196 alin. 1 ,lit. ”a”din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulteriaore ; 

 

       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SÂNCRAIU DE MUREȘ  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. Se aprobă alegerea noului președinte de sedință, pentru urmatoarele 2 (două) 

luni ( iulie –august 2021 ), în persoana domnului consilier FULGER VASILE  .   
ART.2.   Se alege domnul GRAMA FLORIN  locţiitor al preşedintelui de şedinţă 

pentru aceeaşi perioadă  iulie -  august 2021. 

          ART.3.  Prezenta hotarare se va comunică factorilor interesați  și spre știință  

Instituției Prefectului- Județul Mureș, în vederea exercitării controlului  cu privire la 

legalitate. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     
 DANCIU ALIN-FLORIN                                  

                                                Contrasemneaza pentru legalitate 

                                                                Secretar General al UAT , 

                                                 Jrs. Bor Adela- Bianca 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Sâncraiu de  Mureș în ședința ordinară din  24 iunie 2021 

,cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu un număr de 15 pentru,....abțineri și ... 

împotrivă,din totalul de 15 consilieri locali in funcție și 14 consilieri locali prezenti la sedință , dl. Grama Florin fiind 

prezent on-line..           
 



                                       
CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA  A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.55/2019 

Nr. 

Crt. 

 

OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/A

N 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii ¹)   

2 Comunicarea către primarul comunei²)   

3 Comunicarea către prefectul județului³)   

4 Aducerea la cunoștință publică⁴⁺⁵)   

5 Comunicarea,numai în cazul celei cu caracter individual⁴⁺⁵)   

6 Hotărârea devine obligatorie⁶sau produce efecte juridice⁷),după 

caz 
  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

¹⁾ art.139 alin.(1): „În exercitarea atribuțiilor ce ii revin,consiliului local adoptă hotărâri,cu majoritatea absolută sau 

simplă,după caz.‟ 

²⁾ art.197 alin.(2):„Hotărârile consiliului local se comunică primarului.‟ 

³⁾ art.197 alin.(1),adaptat:Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 

mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 

⁴⁾ art.197 alin.(4): Hotărârile...se aduc la cunoștință publică și se comunică,în condițiile legii,prin grija secretarului general 

al comunei.; 

⁵⁾ art.199 alin.(1):„Comunicarea hotărârilor.....cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 

mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.‟; 

⁶⁾ art.198 alin.(1): „Hotărârile.......cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.‟; 

⁷⁾ art.199 alin.(2):„Hotărârile .......cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanelor 

cărora li se adresează.‟ 

 

 
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.139 – 140 din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul 

administrativ,republicat,cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 
 


