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        Consiliul Local al comunei Adunaţi, judeţul Prahova, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 15.02.2021; 
       Având în vedere: 
       - referatul de aprobare a Primarului comunei Adunați, județul Prahova prin care  propune alegerea 
președintelui de sedință;   
       - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 
       - avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 
servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, familie şi protecţie 
copii; 
       - art.9 și art. 10 din HCL Adunați nr.33/18.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Functionare al Consilului Local al comunei Adunați; 
       În baza prevederilor art.123 alin.(1) și alin.(4), art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.a) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
       În temeiul art.196 alin.(1), lit.a), coroborat cu art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
                              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI  adoptă prezenta hotărâre: 

       Art.1. Aprobă alegerea d-lui Dogaru Alexandru - Marian, în calitate de președinte de ședință al 
Consiliului Local al comunei Adunați pentru o perioadă de 3 (trei) luni. 
       Art.2. Preşedintele ales va conduce şedinţele Consiliului Local, va semna hotărârile adoptate, procesul 
verbal al ședinței şi dosarul special al şedinţei. 
       Art.3. În cazul lipsei preşedintelui ales la una din ședințele organizate pe perioada mandatului, se va 
proceda la alegerea unui preşedinte de şedinţă numai pentru şedinţa respectivă, fără a întrerupe mandatul de 
trei luni.  
       Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei comunei 
www.comunaadunati.ro și se va  transmite prin grija secretarului general al comunei Adunați: 
                     -   Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
                     -   Primarului comunei Adunați, județul Prahova; 
                     -   Membrii Consilului Local; 
 

               PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,            CONTRASEMNEAZĂ,   

                                          

                      DOGARU ALEXANDRU - MARIAN                                                                             SECRETAR GENERAL,  

                                                                                                                            PETRUŢA  TERMENTU 
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Nr. consilieri  în  funcție Nr. consilieri prezenţi Nr. voturi pentru Nr. voturi contra Nr. voturi abţinere 

         11       11   11        -          - 
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