
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRISOARA 

HOTA.RARE 
privind alegerea pre~edintelui de ~edinfa al Consiliul local al comunei 

Rebri~oara care va conduce ~edinfa ordinara 
din data de 26 februarie 2021 

Consiliul Local al Comunei Rebri~oara intrunit in ~edinfa ordinara din 
data de 26 februarie 2021, in prezenfa unui numar de 12 consilieri din 13 
consilieri in funcfie, 

Avand in vedere: 
-proiectul de hotarare privind alegerea pre§edintelui de §edinta al Consiliului local al 
comunei Rebri§oara, care va conduce §edinta ordinara din data de 26 februarie 2021, 
inregistrat sub nr.15/26.02.2021 ; 
-referatul de aprobare al primarului comunei Rebri§oara, inregistrat sub Nr. 1678 
/26.02.2021 ; 
- raportul de specialitate intocmit de catre doamna Scurtu Otilia, secretar general al 
comunei Rebri~oara inregistrat sub nr. 1677/26.02.2021; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea 
ordinii publice, respectarea drepturilor §i libertatilor cetatenilor, protectie sociala, 
protectia mediului, agricultura §i silvicultura, inregistrat sub nr.1685/26.02.2021; 
-Prevederile Hotararii Consiliului Local Rebri~oara nr.47din 30.09.2019 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al 
comunei Rebri~oara ; 
-Dispozitia primarului nr.23 din 19.02.2021 privind convocarea §edintei ordinare a 
Consiliului local al comunei Rebri§oara pentru data de data de 26 februarie 2021; 
- faptul ca domnul consilier Bodiu Marius, pre§edintele de §edinta in functie, ales 
prin Hotararea nr.5 din 29.01.2021 privind alegerea pre§edintelui de §edinta al 
Consiliul local al comunei Rebri§oara pentru perioada februarie 2021 -30 aprilie 2021, 
lipse~te din motive obiective; 
- prevederile art.5 lit.ee), art.123 alin.(3) ~i alin.(4); art.140 alin.(1) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvemului Romanei nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

in temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin.(14), art.139 alin.(1) ~i ale art.196 
alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului Romanei nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 



HOTA.RA.~TE: 

Art.1. Se alege pre~edinte de ~edinta domnul consilier ROTAR IOAN, care va 
conduce ~edinta ordinara a Consiliului local Rebri~oara din data de 26.02.2021. 
Art.2. Atributiile pre~edintelui de ~edinta sunt cele prevazute la art.123 alin.(4) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvemului Romanei nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i cele prevazute in 
Regulamentul de functionare al Consiliului local al comunei Rebri~oara . 
Art.3. Prezenta hotarare a fost adoptata cu _11_ voturi ,,pentru", 0 voturi 
,,impotriva" ~i _1_ abtineri din _12_ consilieri prezenti la ~edinta. 
Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu: 

- Domnului consilier Rotar loan; 
- Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud; 
- Primarului comunei Rebri~oara . 

Presedinte Sedinta 

ROTAR JOAN 

NR. 7 / 26.02.2021 

Con trasemneaza, 
Secretar general _al comunei 

SCURTU Q'fILIA 




