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HOTĂRÂREA NR. 43 

Din data de  28 iulie 2022 

Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile  

august, septembrie și octombrie 2022 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în ședința ordinară de azi 28 iulie 2022 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 3163 din 14.07.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 3189 din 15.07.2022 al Compartimentului juridic și resurse 

umane; 

- raportul de avizare nr. 3365 din 27.07.2022 al comisiei de specialitate;  

- prevederile art. 123 alin. (1) și ale alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Domnul Budai Árpád-Ferenc este ales președinte de ședință pentru lunile august, 

septembrie și octombrie 2022. 

 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) din Codul 

administrativ, 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. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează preşedintele ales. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Domnul consilier Budai Árpád-Ferenc; 

- Cetățenii comunei prin afișaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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