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HOTĂRÂREA Nr. 1/31.01.2022 
privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Fântânele,  

județul Constanța, pentru o perioadă de 3 luni  
 
 

Consiliului Local al comunei Fântânele, județul Constanța întrunit în ședința ordinară din data 31.01.2022 

, având în vedere: 

-   Proiectul de hotărâre nr.1/17.01.2022, privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului  

Local al Comunei Fântânele, județul Constanța, pentru o perioadă de 3 luni ; 

- Referatul de aprobare nr. 3/17.01.2022 al primarului comunei Fântânele, județul  Constanța, Roșu  

Ion - Adrian; 

- Avizul Comisiei de specialitate nr.4: Protecție mediu și turism, Juridică și de disciplină a Consiliului  

Local al comunei Fântânele, județul Constanța, inregistrat sub nr. 19/28.01. 2022; 

- Procesul-verbal nr.3777/29.10.2020 încheiat cu ocazia ședinței privind ceremonia de constituire a  

Consiliului local al comunei Fântânele; 

- Ordinul Prefectului jud. Constanța nr. 700/30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor  

legale de constituire a Consiliului Local al comunei Fântânele; 

- Raportul de specialitate întocmit de  Secretarul  general a comunei Fântânele, înregistrat sub nr.  

2/17.01.2022 ;  

- prevederile art.120 alin. (1) și art.121  alin.(1) și alin.(2) din Constitutia României,   

republicată; 

- prevederile art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la  

Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- prevederile art.7 alin.2 din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu  

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea  

actelor normative, republicată; 

- Prevederile art.123 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1), 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 domnul consilier local Turcu Vasile, pentru o perioadă de trei luni, președinte de ședință 

al Consiliului Local al comunei Fântânele, județul Constanța. 

(2) Președintele de ședință ales conform alin.(1) exercită atribuțiile prevăzute de art.123 alin.(4) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Art.2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului județului 

Constanța, în vederea exercitării controlului de legalitate, persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire, 

precum și în vederea asigurării publicității prin publicare în Monitorul Oficial al Comunei și prin afișare pe site-ul 

Primăriei Comunei Fântânele,  județul Constanța. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  9  voturi pentru, __0__ voturi împotriva și ___0_ 

abțineri,  din 9  consilieri prezenţi la şedinţă din totalul de  10 consilieri în funcţie. 

 
 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                        

                                       Contrasemnează: 

          TURCU VASILE                           SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

        Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 

 


