
  

          
 

 

                                   ROMÂNIA 

                          JUDEŢUL HUNEDOARA 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ANINOASA 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 21  /2019 

 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Oraşului 

Aninoasa, pe perioada martie 2019 – mai 2019 

 

          Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

            Raportat la proiectul de hotărâre nr. 23 din 21.03.2019 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, pe perioada 

martie 2019 – mai 2019, iniţiat de primarul oraşului Aninoasa; 

 Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca 

Nicolae nr. 23/5 din 21.03.2019. 

           Ţinând cont de raportul de specialitate nr. 23/6 din 21.03.2019 întocmit 

de către domnul Gheorghe Simion Nelu secretarul oraşului Aninoasa, cât şi de 

avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 8/7/26.03.2019; 

     Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (2) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002 

           În temeiul art.35  alin.(1), art. 41 şi al art.45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b din 

Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se alege Preşedinte de pe perioada martie 2019 – mai 2019 domnul 

consilier Albescu Adrian 



  

 Art. 2 Preşedintele ales va conduce şedinţele Consiliului Local, va semna 

hotărârile adoptate, procesul-verbal şi dosarul special al şedinţei . 

   Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios 

administrativ competentă în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

         Art. 4 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului; Primarului oraşului 

Aninoasa; Persoanei nominalizate la art. 1; Afişiere şi presă; 

Aninoasa la, 

27.03.2019 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR                                                                         

 ALBESCU ADRIAN                         JR. GHEORGHE SIMION-NELU 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 27.03.2019, cu un număr de 8 voturi pentru, 2 

voturi abţineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri / 10membri prezenţi. 
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