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               R O M Â N I A 

 
CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 
     JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSEŢI, judeţul Călăraşi                                                             cod fiscal: 4294146 
Telefon: 0242344022/ Fax: 0242344017                                                  E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

 

   HOTĂRÂRE   
privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

 
 

 
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit de îndată în ședință extraordinară la data de 6 August 
2019, 

 Având în vedere: 
- Circulara nr. 943/ 05.02.2018 a Institutiei Prefectului-judetul Călărași; 
- Raportul nr. 6193/ 06.08.2019 întocmit de secretarul comunei Roseți, cu privire la 
necesitatea alegerii unui președinte de ședință  care să conducă ședința curentă, urmare 
a absenței președintelui ales pe trei luni de zile; 
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Roseţi nr. 44/ 30.08.2016 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local, cu modificările și 
completările aduse prin H.C.L. Roseți nr. 49/ 31.07.2017 ; 
- Prevederile art. 123 alin. (1), (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ,  

 - Prevederile Legii nr. 52/ 2003 privind transparenta decizională în administrația publică, 
republicată, cu modificările ulterioare; 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate înregistrat cu nr. 6165/ 06.08.2019, 

În temeiul art. 123 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (14),  art. 139 alin. (1), art. 
196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, 
Consiliul Local al comunei Roseți, adoptă următoarea  

HOTĂRÂRE 
 
Articol unic.- Se alege preşedintele şedinţei din data de 6 August 2019, domnul  

Tudor Poenaru, acesta urmând a exercita atribuţiile prevăzute de Codul Administrativ. 
-Secretarul comunei Roseti, va asigura comunicarea prezentei, 

persoanelor şi autoritaţilor interesate conform legii şi va realiza aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor acesteia . 
 
     Preşedinte de şedinţă,                                                                Contrasemnează,                                                                                                                                                                                                                                

  Tudor POENARU                                                                    Secretarul  comunei 
                                                                                                      Lavinia TĂNASE 

 
 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :11 

Adoptată  cu  1   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abtineri :1______ 
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Adoptată la Roseţi 
Astăzi, 06.08.2019 


