
 

          R0MANIA                                                                                                 

 JUDETUL CONSTANTA 
   COMUNA MERENI                                                      
     CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 58 / 16.09.2022 

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Mereni, 

pentru perioada  Septembrie  2022 – Noiembrie  2022 

 

          Consiliul local al comunei Mereni, constituit in sedinta ordinara, legal constituita  la 

data de  16 septembrie  2022; 

          Avand in vedere: 

-Proiectul de hotarare  intocmit de catre domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni 

inregistrat sub nr. 5271 / 06.09.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 inregistrat sub nr. 5531 / 16.09.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate  nr. 2 inregistrat sub nr. 5538 / 16.09.2022; 

-Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 3 inregistrat sub nr. 5545  / 16.09.2022; 

-Prevederile art. 15, alin. (2), art. 120, alin. (1) , art. 121, alin. (1) si alin. (2) si art. 138, alin. 

(4) si alin. (5) din Constitutia Romaniei, republicata; 

-Prevederile  art. 3 si art. 4 din Carta europeana  a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997; 

-Prevederile art. 7, alin. (2)  din Codul civil al Romaniei, adoptat  prin Legea nr. 287 / 2009, 

republicat, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Art. 123 alin. 1 si alin. 4 , art. 129, alin. (1)  si Art. 136 alin. 1,  din O.U.G. nr. 

57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-Referatul de aprobare  intocmit de catre domnul Dumitru Gurita, primarul comunei Mereni 

inregistrat la Primaria comunei Mereni sub nr. 5272 / 06.09.2022; 

-Referatul de specialitate intocmit de catre doamna Serif Sibel avand functia de secretar 

general al comunei Mereni, judetul Constanta inregistrat  la Primaria comunei Mereni sub nr. 

5273 / 06.09.2022; 

-Prevederile  Regulamentului  de organizare si functionare  a Consiliului Local al comunei 
Mereni aprobat prin HCL nr. 47 / 29.06.2022; 

-Prevederile Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicata , cu modificarile  si completarile ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind trabnsparenta decizionala  in administratia publica, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         In temeiul prevederilor Art. 139 alin.1 si  Art. 196 alin. 1 lit. a  din O.U.G. nr. 57 din 

2019 privind Codul administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare; 



 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MERENI, JUDETUL CONSTANTA HOTARASTE: 

 

ART. 1  -  (1)  Se desemneaza  domnul  consilier local CIUCARDEL FLOREA   presedinte al 
sedintelor Consiliului Local al comunei Mereni pentru urmatoarele trei luni, respectiv 

Septembrie  2022 – Noiembrie 2022 . 

 (2) Domnul consilier CIUCARDEL FLOREA  va exercita atributiile prevazute de lege  si 
de Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Mereni pentru 

presedintele de sedinta. 

ART. 2 -   Prezenta hotarare poate fi atacata de cei interesati in fata Sectiei de Contencios 

Administrativ si Fiscal a Tribunalului Constanta, in conditiile Legii nr. 554 din 2004. 

ART. 3 -  Secretarul general al comunei Mereni, va comunica prezenta hotarare factorilor 

interesati si Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, in vederea exercitarii controlului de 

legalitate. 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi 
impotriva si 0 abtineri. La aceasta sedinta sunt prezenti un numar de 11 consilieri locali din 

cei 11 consilieri locali in functie. 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA 

                 CONSILIER LOCAL                                       Avizat pentru legalitate          

                   CIUCARDEL FLOREA                                    Secretar general U.A.T. 

                                                                                           Serif Sibel 

 


