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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului 

Giurgiu, pentru perioada februarie - aprilie 2022 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.1.153/11.01.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administraţie Locală - 
Compartimentul Administraţie Locală și Relația cu Consiliul Local, înregistrat la 
nr.1.154/11.01.2022; 

   - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
   - Hotărârea Consiliului Local nr.388/28.10.2021 privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada noiembrie 2021 - 
ianuarie 2022; 
        - prevederile art.123, alin.(1), alin.(4), lit.„a”-„g” din Ordonanţa de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
        În temeiul art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art.1. Se alege Preşedinte de şedinţă pentru perioada februarie - aprilie 2022, 
domnul consilier FUNIERU CĂTĂLIN. 
         Art.2. Preşedintele ales va conduce şedinţele Consiliului Local, va semna 
hotărârile adoptate, procesul - verbal şi dosarul special al şedinţei. 
         Art.3. În cazul absenței preşedintelui ales la una din şedinţele organizate pe 
perioada mandatului, se va proceda la alegerea unui preşedinte de şedinţă numai 
pentru şedinţa respectivă, fără a se întrerupe mandatul de trei luni. 
         Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului privind legalitatea, Primarului municipiului Giurgiu şi 
persoanei nominalizate la art.1. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
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Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi 
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