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NR.13/2020 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local oraș Teiuș pentru o perioadă de trei 

luni (martie -mai 2020) 

  

 

 Consiliul local al orașului Teiuș, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 18 februarie  

2020, ședință publică. 

 Având în vedere: 

            -proiectul de hotărâre privind  alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local oraș Teiuș 

pentru o perioadă de trei luni (martie -mai 2020) 

            -referatul de aprobare nr.1959/10.02.2020 la proiectul de hotărâre Privind alegerea preşedintelui 

de şedinţă al Consiliului Local oraș Teiuș pentru o perioadă de trei luni (martie -mai 2020). 

            -raportul de specialitate nr.1961/10.02.2020 întocmit de compartimentul juridic din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuș. 

             -avizul nr.2393/18.02.2020 al comisiei de specialitate pe domenii de activitate din cadrul 

Consiliului local oraș Teiuș 

             - faptul că mandatul președintelui de ședință ales prin Hotărârea Consiliului local oraș Teiuș nr.96 

din 27 noiembrie 2019 pentru perioada decembrie 2019 -februarie 2020,expiră în luna februarie 2020

 În conformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr.57/2019 prevederile privind Codul Administrativ. 

             În temeiul art.136 alin.1,art.139 alin.1 şi art.196 alin.1lit.a) din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

 

H O T Ă R A S T E 

 

 Art.1. Se Se alege domnul consilier local ACHIMESCU IOAN preşedinte de şedinta pentru o 

perioadă de trei luni (martie -mai 2020). 

            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează președintele de 

ședință. 

            Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

  Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Alba, în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului oraşului Teiuș, dosar ședință, dosar 

hotărâri.  Se afișează la sediul primăriei orașului Teiuș. 

 

                                                      Teiuș,18 februarie 2020 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                        Contrasemnează pentru legalitate 

                  Consilier  CERNĂU DORIN                                             secretarul general al orașului 

                                                                                                                          BARA  MARIA 

 
Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-14 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru,0 voturi împotirivă,0 abțineri. 

 

 

 
red.BM 4 ex/1 pag ,                                                          pagina 1 din 1 


