
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.22 
din 31.03.2022

privind alegerea preşedintelui de şedinţa, pe o perioada de 3 luni

Având in vedere proiectul de hotarare nr.23/01.03.2022 initiat de primarul comunei, insotit de 
referatul de aprobare al acestuia înregistrat sub nr.607 din 01.03.2022;

-raportul compartimentului de resort, înregistrat sub nr.608 din 1.03.2022;
Ţinând cont de raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publica, juridica si de disciplina, 

amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat;
-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
In conformitate cu prevederile:

-art.123 alin.(l) si (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare;

-art.9 alin.(2)-(4) din Hotararea Consiliului Local Salsig nr.17/2022 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local al comunei Salsig, judeţul Maramureş;

Ţinând cont de prevederile Ordinului de Administraţie Publica nr.25/2021 pentru aprobarea 
modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare si funcţionare a consiliului local;

în temeiul dispoziţiilor art.123 alin. (1) coroborat cu art.5 lit.„ee", art.136 alin.(l) si art.196 alin.(l) 
lit.„a", din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 31 martie 2022,
HOTĂRĂŞTE:

Art.l.Se alege Preşedinte de şedinţa al Consiliului Local Salsig, pentru o perioada de 3 luni, 
respectiv lunile martie, aprilie si mai, aferente anului 2022, dl.Marin PĂCURAR.

Art.2.Preşedintele de şedinţa va exercita atribuţiile stabilite de legislaţia in vigoare.
Art.3.Prezenta hotarare se comunica :

-d-nului Prefect al judeţului Maramureş;
- d-nului Primar al comunei Salsig;
- persoanei nominalizate la a r t . l ;

- dosar şedinţa;
- afisaj;

PREŞEDINTE DE SE 
Măriri PĂCURAR

< 3 ' O

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

Sorina-Carmen KEIZER

Nr. total consilieri: 11, din care prezenţi: 10, absenţi: 1.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru", 0 împotriva, 0 abţineri;
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