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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile:

- Hotărârii  Consiliului  local  nr.  51  din  23  iunie  2016,   privind  constituirea
Consiliului local al comunei Doljeşti;

- În conformitate cu prevederile art.  123 alin. (1) şi  (4) din O.U.G. nr.  57/2019
privind Codul administrativ, precum şi cu prevederile art. 17 - 18 din „Regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului local”, aprobat prin Hotărârea consiliului local nr.
64 /26.08.2016, 

- art. 9 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare
şi funcţionare a consiliilor locale;

Luând act de referatul de aprobare înaintat de primarul comunei Dolje ti şi Raportulș
de specialitate al secretarului general al comunei Dolje ti;ș

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.(a) si 197 alin.(1) lit.(1), (2) si 4) din
OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1._ (1)Se alege D –nul/na____________________ ca preşedinte de şedinţă a
Consiliului local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ, ce va conduce şedinţele consiliului
local în perioada iulie - septembrie  2020.

(2) Domnul/doamna......................exercită  atribuţiile  prevăzute  de  lege  şi  de
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Dolje ti pentruș
preşedintele de şedinţă.

Art. 2._ Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 
secretarului general al comunei:

-    Primarului comunei Doljeşti;
- Instituţiei  Prefectului - Judeţul Neamţ .

PRIMAR,
OICAN IOSIFȘ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
Nr. 4915 din 22.06.2020

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Văzând  prevederile  Regulamentului  de  organizare  si  functionare  a  Consiliului
local adoptat prin H.C.L nr. 64 /26.08.2016; 

Având în vedere că expiră mandatul domnului preşedinte AMARIEI VIOREL;
Considerăm legală şi oportună adoptarea unui proiect de hotărâre privind alegerea

unui preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, începând cu luna IULIE 2020,
conform prevederilor  art.  123 alin.  (1)  şi  (4)  din O.U.G.  nr.  57/2019 privind Codul
administrativ.

PRIMAR,
OICAN IOSIFȘ



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
Nr.4916 din 22.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Proiectul  de  hotărâre  are  ca  obiect  alegerea  preşedintelui  de  şedinţă  a  Consiliului  local  al
comunei Dolje ti pentru şedinţele din luna iulie-septembrie 2020. Proiectul de hotărâre are ca temei deș
drept  prevederile  art.  123  alin.  (1)  şi  (4)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,
prevederile art. 17 - 18 din „Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local”, aprobat prin
Hotărârea  consiliului  local  nr.  64  /26.08.2016,  astfel,  citez:
         • Art. 123 alin. (1): "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.e).
                      Principalele atribuţii ale preşedintelui de şedinţă sunt expres prevăzute la art. 123 alin. (4)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv de art. 18 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.
64 /26.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
comunei Dolje ti astfel, citez:ș

            „(1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă

rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării

acestora, precum şi procesul - verbal;
d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
e) supune votului consilierilor  orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a

consiliului;
f) aplică,  dacă  este  cazul,  sancţiunile  prevăzute  de  Statutul  aleşilor  locali  sau  propune

consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni;
(2)  Preşedintele  de  şedinţă  îndeplineşte  orice  alte  atribuţii  prevăzute  de  lege,  în  prezentul

regulament sau însărcinări date de consiliul local.”
         În  conformitate  cu  dispoziţiile  art.  123 alin.  (3)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ, în situaţia absenţei preşedintelui de şedinţă în intervalul pentru care a fost ales, se va
proceda la alegerea unui alt preşedinte de şedinţă, la propunerea consilierilor locali.  Acesta exercită
atribuţiile  conferite  de  lege  şi  de  Regulament  pentru  preşedintele  deşedinţă.
            Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale şi de oportunitate, drept pentru care, având în
vedere faptul că mandatul domnului consilier local AMARIEI VIOREL, preşedinte de şedinţă pentru
perioada aprilie-iunie, expiră, supunem aprobării consiliului local alegerea unui preşedinte de şedinţă
pentru şedinţele Consiliului local al comunei Dolje ti din lunile iulie-septembrie 2020.ș

Secretar general al comunei,
Mihaela Cezar


