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CONSILIUL LOCAL DUMITRA 
ROMANIA, JUDETUL BISTRJTA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 145 

Tel. 0263/380018; fax: 380140 dumitra@bn.e-adm.ro 

HOTARARE 
privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Dumilra, 

pentru lunile mai 2021 - iulie 2021 

Consiliul local al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in scdinta 
ordinara fo data de 28.05.2021, tn prezcnta a 15 consilieri, ~edinta desfa~urata 111 
Sala de ~edin~e a Primariei Dumitra, avand in vedere : 

- Ordinul Prefeclului jud. B-N nr. 339/03.11.2020 privind constatarea 
tndeplinirii condifiilor legale de constituire a CL al comunei Dumitra; 

- Ordinul Prefectului jud. B-N nr. 190/14.07.2020 privind stabilirca numarului 
membrilor ce compun consiliul judetean ~i consiliile locale municipalc, 
ora~ene~ti ~i comunalc din Circumscriptia Electorala Judeteana nr. 6 8-N, prin 
care este stabilit numarul de 15 consi licri locali pentru CL Dumitra; 

- Prev. att. 123, art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- Prev. art. 22 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului 

Local al Comunei Dumitra, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Dumitra 
nr. 40/ 16.11.2020 ; 

In temeiul prevederilor art. 123 (1), (4), art. 138, art. 196(1) lit. a, art. 197 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTARASTE: 

ART. 1: Se alege presedinte de sedinta domnul Buhai Alexandru, consilier 
local din partea PNL, care va conduce sedintele consiliului local pe o perioada de 3 
luni: mai 2021 - iulie 2021. 

ART. 2:Pre~edintele de ~edinta va 7ndeplini atributiile prevazute de OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ si de Regulamentul de organizare ~i functionare 
al Consiliului Local Dumitra. 

ART. 3: Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul 
Primariei Comunei Dumitra si publicare in Monitornl Oficial Local pe site-ul 
www. pri mariadum itra.ro. 

ART. 4: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 
secretarul general al comunei Dumitra. 

ART. 5: Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei 
Dumitra, cu: primarul si viceprimarul comunei Dumitra si Institutia Prefectului jud. 
B-N. 
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