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PROIECT DE HOTARARE Nr.17.14.03.2023 
privind alegerea președintelui de ședinţă   pentru lunile martie - mai 2023 

Consiliul local al comunei Puchenii Mari judeţul Prahova, întrunit în ședință 
extraordinară în data de  16.03.2023; 

Având în vedere prevederile  art. 123 (1) , alin. (3)  si alin.(4) din  O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 Văzând: 
-Referatul de aprobare nr.3659/14.03.2023 al Primarului comunei Puchenii Mari privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie - mai 2023; 
-Raportul de specialitate nr.3660/14.03.2023 din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului desemnat/e în vederea analizării și întocmirii raportului  de specialitate la 
Proiectul de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinţă   pentru lunile martie - mai 
2023 ; 

 - Avizele  comisiilor de specialitate  ale consiliului local ; 
      În temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare , 

HOTĂRĂȘTE: 
    Art. 1 . - (1) Alege  pe  domnul / doamna …………………..  în calitate de  președinte 
al   ședințelor Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari , județul Prahova,  pe o perioada 
de 3 ( trei) luni – martie - mai 2023 , care va conduce ședintele consiliului   local și va 
semna hotărârile adoptate de acesta . 
    Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunoștință persoanelor și 
autoritaților interesate de secretarul  general al comunei în termenele legale. 
    Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
   Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta 
hotărâre se înaintează Prefectului județului Prahova pentru exercitarea controlului de 
legalitate. 
    Art.5. In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența și 
comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a prezentei 
hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru informare, în 
format electronic în Monitorul Oficial Local al Comunei Puchenii Mari, județul Prahova. 
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