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HOTĂRÂRE 

 
Referitor la: alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă şedinţele Consiliului Local Săliştea, 

județul Alba, pentru 3 luni – octombrie, noiembrie, decembrie 2020 

 
 Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, întrunit în ședința extraordinară, convocată 
de îndată, în data de 28.10.2020, ședință publică, 
 Având în vedere: 
 - prevederile art. 8, art. 129, alin. 1, art. 123, alin. 1 și 4, art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 6, 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată; 
 - prevederile art. 80 – 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată; 
 - prevederile art. 13 din hotărârea Consiliului Local Săliștea nr. 56 din 25.09.2019 privind 
aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Săliștea, 
județul Alba, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului Prefectului județului Alba nr. 474 din 28.10.2020 prin care se 
constată îndeplinite condițiile legale de constituire a Consiliului Local al comunei Săliștea, județul 
Alba, 

în temeiul prevederilor art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL 
al comunei Săliștea, județul Alba, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 
 

 Art. 1. Se aprobă alegerea preşedintelui de şedinţă, care să conducă şedinţele Consiliului 
Local Săliştea, județul Alba, pentru 3 luni – octombrie, noiembrie, decembrie 2020, în persoana 
domnului consilier Linuț Gheorghe-Mircea. 

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general, primarului comunei 
Săliștea, consilierilor locali, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba. 
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