
 
 
 

                         ROMANIA 
                                JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIAN 
                                                         

 HOTĂRÂREA NR. 4/28.01.2022 
 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Cristian pentru perioada 

februarie 2022- aprilie 2022 
 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.01.2022; 

Analizând temeiurile juridice: 
a) art. 15, alin. (2), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7, alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările si completările ulterioare; 
c) art. 240, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 2, alin. (2), art. 41-44 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările 
ulterioare; 
e) prevederile art. 123 alin. (1) și alin. (2)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administativ; 
f) art. 11 din Regulamentul de organizarea şi funcţionare a Consiliului Local Cristian, adoptat 
prin HCL nr. 49/2020, 

Având în vedere  faptul că se impune  alegerea unui președinte de ședință urmare a 
faptului că expiră mandatul de președinte al d-lui Buzoianu Ovidiu în luna ianuarie,  de 
propunerile făcute şi rezultatul votului , se propune pentru a prezida următoarele 3 şedinţe ale 
Consiliului Local al comunei Cristian, d-nul Calefariu Gavrilă;  

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 şi 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi prin care se  solicită  
alegerea unui președinte de ședință pentru a prezida sedințele consiliului local pe o perioadă de 
3 luni, înregistrate sub nr. 3/26.01.2022 și nr. 5/26.01.2022; 
 În temeiul prevederilor art. 123  și art.139, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art. 1. Domnul Calefariu Gavrilă se alege preşedinte de şedinţă pentru a conduce 
şedinţele Consiliului Local al comunei Cristian în perioada februarie 2022 – aprilie 2022. 

Art. 2 Secretarul Comunei Cristian va asigura comunicarea prezentei hotarâri 
Primarului Comunei, domnului consilier Calefariu Gavrilă și Instituţiei Prefectului judetului 
Brasov. 

Adoptată la Cristian, în data de 28.01.2022 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ     
        Ovidiu-Silviu BUZOIANU                                             SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca- Delia NECULA 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 14 consilieri 
prezenți la ședință și 14 consilieri în funcție; 
 Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar şedinţă; 1 ex. Primar; Red:AN/AN/ 4.ex 




