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CL/SM expl.4 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 2/2021 
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Mihalț pentru 

ședințele din lunile februarie 2021 – aprilie 2021 
 
          Consiliul Local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară din data de 29 
ianuarie 2021; 
                   Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Mihalț, înregistrat sub nr.110/2021 și Raportul 
de specialitate nr.112/2021, cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului 
Local al Comunei Mihalț pentru ședințele din lunile februarie 2021 – aprilie 2021 ; 

- Raportul de avizare nr. 415/2021 al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului 
Local Mihalț – Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și siguranței 
publice, a drepturilor omului, amenajarea teritoriului și urbanism; 

- expirarea mandatului președintelui de ședință ales pentru lunile noiembrie 2020 – ianuarie 
2021;  

- prevederile art. 123 alin.(1) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Mihalț, 
aprobat prin HCL Mihalț nr. 80/2020; 
În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E 

 
           Art.1. Se alege președinte de ședință al Consiliului local al comunei Mihalț pentru ședințele 
din lunile februarie 2021 – aprilie 2021 domnul consilier Cârnaț Rareș Daniel. 
            Art.2. Președintele de ședință ales va exercita atribuțiile stabilite de legislația în vigoare. 
            Art.3. Hotărârea se comunică primarului comunei Mihalț, Consiliului local al comunei 
Mihalț, Instituției Prefectului – jud. Alba. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 100% din 
numărul consilierilor în funcție (100%  din numărul consilierilor prezenți).  

                                                                                               Mihalț la 29 ianuarie 2021 
 

 
                      Președinte de ședință,                                           Contrasemnează secretar general, 
               Consilier Dorin Breazu                                                      Mariana Salcău 


