
 

   

 
PROIECT 

Nr. 1802/15.04.2021 
 

H O T Ă  R Â R E A Nr. ________ 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 
   Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Iveşti cu privire 

la proiectul de hotărîre, avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local şi raportul 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Iveşti ;  

          Având în vedere rezultatul votului deschis care a avut loc în cadrul ședinței 

consiliului local din data de __________________________ ;  

          În temeiul prevederilor art.123, alin.(1), art. 139, alin.(1) și ale art. 196, alin.(1), 

litera ”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare ; 

           Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui , 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

           Art.1. Domnul/doamna consilier   _____________________________ membru al 

________________________________________, se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului local 

al comunei Ivesti, judetul Vaslui și va conduce şedinţele  consiliului local care vor 

avea loc în perioada 01 mai 2021 - 31.07.2021. 

 Art.2.  Secretarul general al comunei Ivești va publica prezenta hotărâre pe 

site-ul  www.comunaivesti.ro și o va comunica domnului primar al comunei Ivești, 

domnului/doamnei ______________________ și Instituției   Pefectului-județul Vaslui. 

 
                                                             IVEŞTI, _____ aprilie 2021 

 
 

INIŢIATOR - PRIMAR, 
NISTOR DUMITRACHE 

 
 
 

           AVIZEZ FAVORABIL, 
                                                                                                                                     SECRETAR GENERAL AL COMUNEI IVESTI 

                                                                                                                                                             BEJAN MIRCEA 
 
 

 

                  R   O   M   Â   N   I   A 

JUDEŢUL  VASLUI - COMUNA   IVEŞTI 

         C O N S I L I U L  L O C A L 

 
Cod poştal - 737320 - IVEŞTI - Telefon 0235/428697; Telefon/fax : 0235/428586 
                                E-mail : primaria_ivesti@yahoo.com 

 
 

http://www.comunaivesti.ro/


 

   

 
              Nr. 1802/15.04.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință  

 
  În conformitate cu prevederile art. 123 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și cu 

prevederile art. 11 din Regulamentul de organizare si funcționare a consiliului local 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 36/24.11.2020,  consiliul local alege 

dintre membrii săi, 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. 

  Consilierul local ales președinte de ședință poate fi schimbat din funcţie, la 

iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, prin 

hotărâre adoptată cu majoritate absolută. 

  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. 

  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 comunei 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; 
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  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 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare 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. 

  Vă rog să formulați propuneri pentru alegerea președintelui de ședință care va 

conduce ședințele consiliului local din perioada 01 mai 2021 – 31 iulie 2021. 

  Fiind în conformitate cu prevederile legale, vă propun să adoptați cu proiectul 

de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință , în forma prezentată. 

 

       aprilie 2021 

 

 

PRIMAR, 

NISTOR DUMITRACHE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 
 SECRETAR  GENERAL 
 

 
 

R A P O R T   
la proiectul de hotărâre privind privind  alegerea președintelui de ședință 

 
   

Potrivit prevederilor art. 136, alin.(3) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, compartimentul de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Iveşti, a primit adresa 

nr. 1804/15.04.2021 prin care   i-a fost transmis proiectul de hotărâre privind 

privind  alegerea președintelui de ședință, în vederea analizării și întocmirii 

raportului de specialitate. 

Compartimentul de specialitate a constatat că proiectul de hotărâre a 

fost întocmit pentru punerea în aplicare a prevederilor art.123, alin,(1) din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, care prevede că: ”după declararea ca 

legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, 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”. 

 Totodată precizăm faptul că proiectul de hotărâre a fost întocmit cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată. 

             Ca urmare a analizării proiectului de hotărâre, compartimentul de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului emite prezentul 

raport  și propune ca proiectul de hotărâre să fie adoptat în forma prezentată 

de inițiator. 

 

        16.04.2021 

 

SECRETAR GENERAL, 
BEJAN MIRCEA 
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