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20. PROiECT NR. 2334/28.04.2022 

H O T Ă R Â R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

pentru o perioada de trei luni ( aprilie -iunie 2022) 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţa o.dina , în data de ........................... 2022; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedinteiui de şedinţă pentru o perioada de 
trei luni (aprilie - iunie 2022) nr. 2334/28.03.2022;
-Referatul de aprobare nr. 2336/28.03.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru o perioada de trei luni ( aprilie - iunie 2022) prezentat de d-nul Ionuţ - Nicolae
Dumitru, primarul comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Raportul nr. 3103/26.04.2022 întocmit de secretarul general al Comunei Gorgota;
-Avizul de legalitate, precum si avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Gorgota, judetul Prahova.

în temeiul prevederilor art 139 alin. (1) şi art 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se alege d-na/d-1 ................................................ preşedinte de şedinţă pentru 
o perioada de trei luni ( aprilie - martie 2022).

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului general al 
comunei Gorgota, Prefectului judeţului Prahova şi se aduce la cunostinţă publică prin 
publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariagorgota.ro. 

PRIMAR, 
Ionut-Nicolae Dumitru Avizat, 

fn temeiul art 243 alin. (1). lit a) din 
O. U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ 

SECRETAR GENERAL, 
AncaDănilă 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 
- Secretarul general în vederea analizării şi întocmirii raportului de specialitate cu termen
de depunere a acestuia până la data de 28.04.2022, orele 15.00; 
- Comisiile C.L. nr.1, 2, 3 cu termen până la data de 28.04.2022, orele 15.00; 

PRIMAR, 
Ionuţ-Nicolae DUMITRU 

Secretar general, 
Anca Dănilă 


