
 
 
 

                                        
 CONSILIUL LOCAL BOZIORU –   HOTĂRÂRE               

 
9/2021        

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile  

aprilie, mai şi iunie 2021  
 
 

     Consiliul local al comunei Bozioru, întrunit în şedinţa <<ordinară>> 
în data de 31.03.2021; 

  Având în vedere:  
o referatul de aprobare al Primarului comunei Bozioru, înregistrat 

sub nr.839/26.03.2021, în calitate de iniţiator; 
o  raportul compartimentului de resort, înregistrat sub 

nr.841/26.03.2021; 
o  raportul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bozioru nr. 

867/868/869/26.03.2021;  
o  În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi cu prevederile H.C.L. 
Nr.33/26.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al comunei Bozioru;  

o  Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 
H O T Ă R Â Ș T E : 

 
      Art.1. (1) Se alege, doamna/domnul consilier, Văcăroiu Marius-Ion , 
preşedinte de şedinţă care va conduce lucrările şedinţelor Consiliului 
Local al comunei Bozioru, pe durata lunilor aprilie, mai şi iunie  2021. 
 



        (2) Doamna/domnul consilier, Văcăroiu Marius-Ion exercită 
atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi 
 
 funcţionare a Consiliului local al comunei Bozioru pentru preşedintele 
de şedinţă. 
      Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului 
general delegat al comunei Poșta Câlnău, în termenul prevăzut de lege, 
Primarului comunei Bozioru, Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău şi 
doamnei/domnului consilier Văcăroiu Marius-Ion . 
 

 
Nr.9/31.03.2021 
BOZIORU 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
         SPĂTARU Marian 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
       ………………………….                                  OPREA Mirela 

 

                                                                          …………………….. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această   hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţa <<ordinară>> din data de  
31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 ) din O.U.G.     nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de, 
_______.voturi „pentru”, ________  voturi „împotrivă'”, _________  şi voturi „abţineri”, din________ consilieri prezenţi , din numărul total de 
9 consilieri  în funcţie. 


