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CONSILIUL LOCAL 

 
 

 HOTĂRÂREA NR.219/2022 
privind alegerea președintelui de ședință, pentru  ședința extraordinară cu convocare de 

îndată din  data de 23.08.2022 

 

 

Consiliul local al Municipiului Sebeș, Județul Alba ; 

Întrunit în  ședința extraordinară, cu convocare de îndată din data de  23.08.2022, ora 

15,00 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pentru 

ședința extraordinară cu convocare de îndată din  data de 23.08.2022; 

            Văzând: 

- HCL nr. 152/2022 privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada 30 iunie 

2022 – 31 august 2022. 

- HCL nr. 146/2022 alegerea președintelui de ședință, pentru  ședința extraordinară cu 

convocare de îndată din  data de 09.06.2022. 

- HCL nr.150/2022 alegerea președintelui de ședință, pentru  ședința extraordinară cu 

convocare de îndată din  data de 14.06.2022; 

- referatul de aprobare nr.53173/23.08.2022 al inițiatorului, Viceprimarul Municipiului 

Sebeș, dl.Albu Dorin; 

- raportul de specialitate nr. 53235/23.08.2022  

al Biroului Contencios Juridic Administrație Transparență Decizională și Arhivă din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeș; 

Având avizul nr.581/2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de 

disciplină din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeș. 

În temeiul art. 123 alin (1) și alin (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare ; 

     În baza art.139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se alege  doamna ALISIE ELENA CRINA  președinte de ședință, pentru  ședința 

extraordinară cu convocare de îndată din data de 23.08.2022 

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite în termenul și în 

condițiile prevăzute de Legea nr.554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare; 
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Prezenta hotărâre va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei și în monitorul oficial al 

Municipiului Sebeș și se comunică: 

- Instituției Prefectului Județului Alba 

- Primarului municipiului Sebeș 

- Consilierului local  ALISIE ELENA CRINA 

 

 

 

Sebeș la 23.08.2022 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

Consilier local, ALISIE ELENA CRINA                                      SECRETAR GENERAL 

                                                                                        VLAD  CRISTINA ELENA 

 

 

Total consilieri locali 19 

Prezenți 16 

Pentru 16 

Împotrivă - 

Abțineri - 

Neparticipare la vot - 
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