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HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Maieru  
 
 

 Consiliul Local al comunei Maieru, județul Bistrița-Năsăud, întrunit în şedinţă 
extraordinară în data de 28.04.2022, în prezenţa a 11 consilieri;  
 Având în vedere: 
- Propunerea facută prin Proiectul de hotărâre nr. 38 din 26.04.2022 iniţiat de către primarul 
comunei Maieru; 
- Referatul de aprobare nr. 1794 din 26.04.2022 al Primarului comunei Maieru, cu privire la 
proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator; 
- Raportul de specialitate întocmit de către domnul Bîrta Grigore, secretar general al comunei 
Maieru, înregistrat sub nr. 1793 din 26.04.2022 privind necesitatea alegerii unui preşedinte de 
şedinţă care va conduce şedinţele Consiliului Local Maieru pe o perioadă de 3 luni; 
- Avizul nr. 1859 din 27.04.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură, 
silvicultură; protecţie mediu şi turism; 
- Încheierea civilă nr. 1587/20.10.2020 a Judecătoriei Năsăud, privind validarea mandatelor  
consilierilor locali declarați aleşi pentru Consiliul Local al comunei Maieru, judeţul Bistriţa- 
Năsăud; 
- Ordinul Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud nr. 344 din 05.11.2020 privind constatarea 
îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Maieru; 
- Prevederile art. 123 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Românei nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) 
din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă doamna consilier Crăciun Ancuţa-Maria, care va 
conduce şedinţele consiliului local pe o perioadă de 3 luni, începând cu data adoptării prezentei 
hotărâri. 
 Art.2 Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
doamna consilier Crăciun Ancuţa-Maria. 
 Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Maieru, în şedinţă 
extraordinară, prin vot deschis cu majoritate simplă, respectiv cu un număr de _11_ voturi 
„pentru”, _0_ voturi „împotrivă” şi _0_ abţineri, din numărul de _11_ consilieri locali prezenţi la 
şedinţă 
 Art.4. Secretarul general al comunei Maieru va comunica prezenta hotărâre: 

- Doamna consilier Crăciun Ancuţa-Maria; 
- Primarului comunei Maieru; 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud. 
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