
ROMANIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL DÂRJIU 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   N R . 15/2009 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local 

 
 
 Consiliul Local al comunei Dârjiu, întrunit în şedinţa ordinară la data  de 09 
aprilie 2009,  convocată cu dispoziţia primarului nr. 117/03.04.2009. 

Având în vedere expunere de motive a primarului şi proiectul de hotărâre privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă 
Luând în considerare art.10 din OG. Nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor locale aprobat şi modificat prin Legea 
nr.673/2002. 
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 
În temeiul dispoziţiunilor art.35 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată 
 

 
      HOTĂRĂŞTE:  
 

 
Art.1. Se alege preşedintele de şedinţă D-l  Besika Tiberiu, care va conduce 

şedinţele consiliului local pe o perioada de 3 luni, începând cu data adoptării prezentei 
hotărâri. 
Art.2. Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. 
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului cu: 
- Domnul  Besika Tiberiu 

- Instituţia Prefectului Judeţul Harghita 
 
 

     Dârjiu, la 09 aprilie 2009 
 

 
 
        Contrasemnează 

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI    SECRETAR 
Besika Tiberiu        Kovacs Piroska Anna 

 
 



ROMANIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA DÂRJIU 
PRIMAR 
 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local 

 
 
 
 Primarul comunei Dârjiu, Zoltani Csaba 

Având în vedere expunere de motive  
Luând în considerare art.10 din OG. Nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor locale aprobat şi modificat prin Legea 
nr.673/2002. 
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 
În temeiul dispoziţiunilor art.35 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată 
 

      HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.1. Se alege preşedintele de şedinţă D-l  Besika Tiberiu, care va conduce 
şedinţele consiliului local pe o perioada de 3 luni, începând cu data adoptării prezentei 
hotărâri. 
Art.2. Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. 
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului cu: 
- Domnul  Besika Tiberiu  

- Instituţia Prefectului Judeţul Harghita 
 
 

     Dârjiu, la 09 martie 2009 
 

     
 

  Iniţiator      Vizat 
  Primar      Secretar, 
  Zoltani Csaba     Kovacs Piroska Anna 
 
 
 


