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H O T Ă R Â R E A nr.63/2021 

privind alegerea d-nei/d-lu i consilier GAVRILĂ ILIE ca preşedin te de şe din ţã pentru lu na  
OCTOMBRIE 2021 

Consiliul local al comunei Săsciori, județul Alba întrunit în şedinţă –ordinară - în ziua de 20 
octombrie 2021, ora 8,30; 

 L uând în de zbate re :  
-Proiectul de hotărâre nr.199/14.10.2021 întocmit de către inițiatorul proiectului de hotărâre, 

Primarul comunei Săsciori, dl. Morar Nicolae Florin; 
-Referatul  de  aprobare  nr.200/14.10.2021  întocmit  de  către  inițiatorul  proiectului  de 

hotărâre, Primarul comunei Săsciori, dl. Morar Nicolae Florin; 
-Raportul de specialitate nr.201/14.10.2021 întocmit de către d-na Maria-Monica Ilea, 

având funcția de secretar general al comunei Săsciori ; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.2 -pentru activităţi social-culturale, culte, 

învăţământ, sănătate şi familie, muncă, protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 -juridică și de disciplină, protecția 

mediului și turism 
În conformitate cu prevederile: 

- art.123 alin.(1) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
În temeiul art.139 alin.1 si art.196 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1.  Dl./D-na consilier local G  
OCTOMBRIE 2021; 

AVRILĂ ILIE , se alege preşedinte de şedinţã pentru luna 

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 se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
- Primarului comunei Săsciori, judeţul Alba; 
- D-lui/D-nei consilier local -ales președinte de ședință ; 
- Va fi adusă la cunostinţă publică, conform prevederilor legale. 

 
Săsciori la 20 octomnbrie 2021 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 

CONSILIER, p. Secretarul general al comunei, 
GAVRILĂ ILIE Maria-Monica Ilea 

 
 
 
 
 

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 11 voturi favorabile, valabil exprimate, 
care reprezintă 73,33% din numarul consilierilor în funcție și 100% din numărul consilierilor 
prezenți. 


