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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 

                         
                              HOTĂRÂREA  Nr.1/2022 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al consiliului local Leliceni pentru  

perioada ianuarie 2022-martie 2022 

 
Consiliul Local Leliceni, 
 

Întrunit în şedinţa ordinară la data de 26 ianuarie 2022, convocată prin Dispoziţia 
nr.3/2022 a primarului comunei Leliceni, dl.Nagy István-Alfréd; 

 
Având în vedere prevederile art. 123 alin.(1), alin. (3) și alin.(4) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
Luând în considerare: 
-Referatul de aprobare cu nr.100/2021, înaintată de primarul comunei Leliceni, d-l 

Nagy István-Alfréd; 
-Raportul de specialitate cu nr.3226/2021, înaintată de secretarul general al comunei, 

d.-na Molnár Szidonia. 
-Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 

sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
Ținând cont de faptul că mandatul președintelui de ședință ales pentru perioada de 3 

luni a expirat la data de 31 decembrie 2021; 
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată conform căruia anunţul de aducere la cunoştinţă publică 
a proiectului de hotărâre a fost afişat la data de 14 decembrie 2021 conform proces verbal 
de afișare nr.3262/14.12.2021; 
         Cu respectarea dispozițiilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative; 
         În baza art.129 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 Ş T E 
 

Art.1. Se  alege ca preşedinte de şedinţă a Consiliului Local Leliceni pentru perioada 
ianuarie - martie 2022, consilierul Biró Lajos. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică și se comunică: 
- Instituţiei Prefectului -  Judeţul Harghita, 
- Primarului comunei. 

 
Președinte de ședință,               Contrasemnează pentru legalitate, 

                  Consilier,                             Secretarul general al comunei, 
                Biró Lajos                                               Molnár Szidonia 
 

 

 

 

Nr.1 

Adoptată în ședința din data de 26 ianuarie 2022 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție 

                           
 


