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PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 5 din 25.02.2021 
 

privind înlocuirea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Pesac pentru ședința 

ordinară din data de 26.02.2021 

 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 26.02.2021, având în 

vedere următoarele : 

- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 640/25.02.2021 prezentat 

de primarul Comunei Pesac, Județul Timiș; 

- raportul nr. ______/______2021 înaintat de către secretarul general al Comunei Pesac; 

- prevederile art. 123 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- faptul că domnul consilier local Slatină Florin, care a fost desemnat ca președinte de ședință 

în cadrul Consiliului Local Pesac pentru trei luni, respectiv pentru perioada februarie – aprilie 2021, 

așa cum rezultă din procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Pesac care a avut loc în 

data de 27.01.2021, absentează din motive obiective (de sănătate); 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac aprobat 

prin H.C.L. Pesac nr. 55/21.10.2020;  

-  avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

 În temeiul prevederilor art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. a), art. 136, art. 

139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 - 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

 Art. 1. Se aprobă înlocuirea președintelui de ședință domnul SLATINĂ FLORIN cu 

domnul/doamna consilier local _________________ pentru ședința ordinară a Consiliului Local al 

Comunei Pesac din data de 26 martie 2021. 

 

Art. 2. Mandatul de președinte de ședință al domnului consilier local SLATINĂ FLORIN se 

va decala corespunzător pentru următoarea perioadă, respectiv pentru perioada martie – mai 2021. 

 

Art. 3. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

    -  Consiliului Local Pesac. 

 

 

         INIȚIATOR              AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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