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H O T Ă R Â R E A NR. 1 
  Din 04.01.2023 

 
Privind: alegerea președintelui de ședință pentru ședinta Consiliului Local  din 4 

ianuarie 2023 
   

Iniţiatori: 
APREUTESE  IULIANA,  
CHIFAN  NICOLETA 
GHINIEȘ  MARICEL 
IFTIMIE  FLORENTINA 
LUCA  LILIANA 
LUPU  RAMONA- GEORGIANA 
NATU ANA- MARIA 
ORLOV  MIHAIL 
SANDU PANAITE 
MARIN  GIGEL, consilieri locali în Consiliul Local al  comunei Valea  Mărului ; 

Numărul şi data înregistrării proiectului: 3926/30.12.2022; 
        Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  extraordinară, în data 
de 4 ianuarie 2023, orele 09,00;  
    Ținând cont de: 
- referatul de  aprobare prezentat de iniţiatori, înregistrat sub nr. 3927/30.12.2022; 
 - raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr. 
3928/30.12.2022; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
Având în vedere: 
-HCL nr.1 din 16.11.2020 privind alegerea  președintelui  de  ședință pentru  o perioadă de   trei  luni; 
În temeiul prevederilor art. 123, alin. (1) și alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, 
În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. "c", alin. (6) lit. ,,a" din OUG nr.  57/ 2019 privind Codul 
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare: 
 



HOTĂRĂŞTE 
 

          Art.1. D-nul consilier local Cuza Ionuț-Cătălin, este ales președinte de ședință al Consiliului 
Local al comunei Valea Mărului, județul Galați, pentru pentru ședinta din 4 ianuarie 2023. 
 Art.2. Președintele ales va conduce ședințele Consiliului local, va semna hotărârile adoptate, 
procesul – verbal și dosarul special al ședinței. 
 Art.3. Prezenta hotărare se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 
al comunei, în termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea Mărului, Prefectului judetului 
Galați și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet 
www.primariavaleamarului.ro  

 
 
    Preşedinte de şedinţă, 

                Ionuț-Cătălin CUZA 
                                                                    

Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general al comunei, 

                                                                                             Maranda DUMITRAȘCU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


