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HOTĂRÂREA nr. 20 
privind alegerea președintelui de ședință  

pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Braniștea 
  

Consiliul Local al Comunei Braniștea având în vedere:  
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea, înregistrat sub nr. 2173/19.06.2020, 

în calitate de inițiator; 
- raportul de specialitate al Secretarului Comunei Braniștea nr. 2274/29.06.2020; 
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Braniștea; 
- prevederile art. 123 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 
  

HOTĂRĂȘTE 
  

Art. 1 (1) Se alege președinte de ședință, domnul TOMA CONSTANTIN care va conduce lucrările 
ședințelor Consiliului Local Braniștea, pe durata iunie 2020 – august 2020. 

(2) Domnul Toma Constantin exercită atribuțiile prevăzute de lege și de Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului local al Comunei Braniștea pentru președintele de ședință. 

 
Art. 2 În cazul în care domnul Toma Constantin lipsește de la ședințele Consiliului Local în 

perioada iunie - august 2020, se alege președinte de ședință doamna Butăriță Nicolița, care va exercita 
atribuțiile prevăzute de lege și de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al 
Comunei Braniștea pentru președintele de ședință 

 
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Comunei Braniștea, 

în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Braniștea, Instituției Prefectului - Județul Mehedinți – 
în vederea exercitării controlului de legalitate, doamnei/domnului consilier și se va afișa pe site-ul 
www.branistea.ro. 
  

Adoptată astăzi 29 iunie 2020, în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 
 
 
                  Președinte de ședință,                      Contrasemnează, 
           Consilier local,           Secretar General UAT Braniștea, 
                    Toma Constantin                                                                        Blăgniceanu Ionuț 
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