ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA DRAGOMIREȘTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada următoare

Consiliul local al comunei Dragomirești, județul Neamț;
Examinând expunerea de motive nr. 5805 din 21.10.2021 prin care primarul
comunei Dragomirești propune alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pentru
perioada următoare;
Analizând raportul de specialitate nr. 5806 din 21.10.2021 întocmit de către
secretarul general al comunei;
Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificările și completăriole ulterioare;
Luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 139 alin (1) şi ale art. 196 alin (1) lit. a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completăriole
ulterioare;

HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se desemnează d-l/d-na __________________________ să conducă
şedinţele Consiliului Local al comunei Dragomirești în perioada noiembrie 2021 –
ianuarie 2022.
Art. 2. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei
hotărâri tuturor persoanelor și autorităților interesate.
Inițiator,
Primar,
Ion IONIȚĂ
Contrasemnează
Secretar general,
Teodor GUȚU

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI DRAGOMIREŞTI
JUDEŢUL NEAMŢ
TEL: 0233292616 / FAX: 0233292876;
E-mail:primaria@dragomiresti.ro
Site www.dragomiresti.ro
Nr. _5805_ din _21.10._ 2021

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru perioada următoare

Potrivit dispoziţiilor art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
şedinţele consiliilor locale legal constituite sunt conduse de către un preşedinte de
şedinţă, ales prin vot deschis cu majoritate simplă a consilierilor în funcţie pe o perioadă
de 3 luni și care semnează hotărârile adoptate de consiliu.
Examinând dosarele de şedinţă ale Consiliului Local Dragomirești, am constatat că
începând cu luna august 2021 d-l Florea Mihai a fost desemnat să conducă şedinţele
Consiliului Local al comunei Dragomirești, în aceste condiţii este necesară alegerea unui
nou preşedinte de şedinţă începând cu luna august şi am iniţiat în acest sens proiectul de
hotărâre anexat.

Primar,
Ion Ioniță
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RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru perioada următoare

În conformitate cu prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, lucrările de şedinţă ale consiliului local sunt conduse de un preşedinte de
şedinţă ales cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.
Potrivit acestor prevederi ,,Preşedintele de şedinţă” exercită următoarele atribuţii
principale:
a) Conduce şedinţele consiliului local;
b) Supune votului consilierilor 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 administrativ-teritoriale în procesulverbal 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 orice problemă care intră în competenţa de
soluţionare a consiliului;
f) Aplică dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233, alin. (1) sau propune
consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;
Examinând expunerea de motive nr. _5805_ din _21.10._ 2021 înaintată de către
primarul comunei constatăm că începând cu luna noiembrie 2021 este necesară alegerea
unui nou preşedinte de şedinţă.

Secretar general,
Teodor GUȚU

