
 

 

 

  

H O T A R Â R E A  Nr._4____ 

Din 25.02.2021 
                                     Privind: alegerea președintelui de şedinţă 
 

   

 

      Consiliul Local al comunei Liești, județul Galați, întrunit în ședința ordinară din 

data de 25.02.2021; 

 

       Având in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 1820/22.02.2020 ,întocmit de către inițiatorul 

proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate  întocmit de către Secretarul general al comunei , 

înregistrat sub nr. 1949/23.02.2021; 

 -art. 118 alin.2 si alin. 3 , art.123 alin. (1) şi alin. (4) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ;  

- Regulamentul de  organizare si funcționare a Consiliului Local al  comunei 

LIESTI , județul Galați aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din  

22.10.2020;  

     -Legea nr.24/2000 privind  normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul prevederilor art.129, art.139 și art. 196 alin.1 lit. a din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ , Consiliul local 

al comunei Liești  adoptă prezenta 

      

      HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1 - Se alege domnul Bujor Cornel consilier local în funcția de 

președinte de ședință, pentru o perioada de trei luni , respectiv lunile: februarie-

aprilie 2021. 

 

Art.2  - Președintele de ședință ales în conformitate cu prevederile art. 1, va 

conduce ședințele de consiliu şi va semna hotărârile.  

 

Art.3 (1)– Domnul Bujor Cornel mai poate fi ales/aleasă o singura data pe 

durata mandatului. 

          (2) – Mandatele nu pot fi consecutive. 
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Art.4 – Comunicarea și publicitatea  prezentei hotărâri se realizează în 

condițiile art.197 alin. (1) , (2) şi alin. (4) din Codul administrativ. 

 

 

 
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         Bujor Cornel 

            .............................................. 
                                                  Contrasemnează 

SECRETAR GENERAL 

                                                  Vasile AVADANEI 

                 
                                                       ……………………………… 
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 REFERAT DE APROBARE 

a Proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă  

 

 

 Potrivit dispozițiilor  art. 123 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 

privind Codul administrativ, consiliul local alege prin vot deschis cu majoritate 

simplă, un preşedinte de şedinţă care îndeplineşte atribuţiile specifice cu privire la 

conducerea sedinţelor autorităţii deliberative şi adoptarea proiectelor de hotărâre. 

 Intrucât  a expirat perioada de 3 luni pentru care a fost ales presedinte de 

ședință dl.  Săndică Costică, pentru desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului local 

ÎN URMĂTOARELE 3 LUNI,  propun adoptarea Proiectului de hotărâre privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă, în forma prezentată. 

 

 

 PRIMAR, 

 

IULIAN  BOȚ 
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 RAPORT  DE SPECIALITATE 

           la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

 

 
Proiectul de hotărâre a fost promovat prin raportare la dispozițiile art.123 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, care  prevede că în termenul stabilit 

prin regulamentul de organizare şi funcționare a consiliului local, consiliul alege un preşedinte de 

şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile 

adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, 

prevăzută la art. 5, lit. ee din cod. 

 Consilierul local ales în condiţiile de mai sus poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel 

puţin unei treimi din  numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate 

absolută. Ordinea de preferintă agreată de consiliu pentru propunerea si alegerea președintelui de 

ședință,  a fost cea alfabetică. 

În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul 

acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care 

conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul 

cod pentru preşedintele de şedinţă.   

Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: 

    a) conduce şedinţele consiliului local; 

    b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu 

precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de 

secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 

    c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 

    d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a 

consiliului local; 

    e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a 

consiliului local; 

    f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din codul administrativ sau 

propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

    g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local. 

Prezentul raportul  se întemeiază  pe prevederile art. 136 și art.240 alin.2 și 3  din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.  Proiectul de hotărâre în forma 

prezentată de iniţiator  este  necesar și oportun, inițierea acestui proiect de hotărâre fiind o obligație 

legală prevăzută de codul administrațiv pentru buna desfășurare a ședințelor consiliului local. 

 

 

                                                           SECRETAR GENERAL 

 

                                                               Vasile AVADANEI  
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