
 PROIECT 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 
Consiliul Local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere prevederile art. 123 alin.1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza Ordinului Prefectului nr. 517 din 03.11.2020 privind constatarea ca legal 
constituit a Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț, 

În temeiul art. 139 alin.1) și 4) și art. 196 alin. 1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Articol unic: Domnul/a consilier  ____________ se alege preşedinte de şedinţă al 
Consiliului Local al comunei Vânători-Neamţ, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna 
februarie  2021. 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                   Avizat pt. legalitate, 

                                                                                   Secretar general al U.A.T, 
                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.  320    din   20 .01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 
Prin Ordinul Prefectului Județului Neamț nr.517 din 03.11.2020 s-a constatat 

îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunri Vânători-
Neamț, la data de 29.10.2020. 

Potrivit art. 123 alin.(1) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „ 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). 
    (4)  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) 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. 
 

Supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea unui 
consilier, președinte de ședință care să conducă lucrarile ședințelor pentru o perioada de 
3 luni, începând cu luna februarie 2021. 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 
 

 



                                                                                                            ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr.  320 din   20 .01.2021 

 
                                                                                                                                                              Aprob, 
                                                                                                                                   Primar,                                                                                                                    
                                                                                                   jr. Maria PETRARIU 
 

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

 
Prin Ordinul Prefectului Județului Neamț nr.517 din 03.11.2020 s-a constatat 

îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunri Vânători-
Neamț, la data de 29.10.2020. 

Potrivit art. 123 alin.(1) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, „ 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). 
    (4)  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) 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. 
 

Supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea unui 
consilier, președinte de ședință care să conducă lucrarile ședințelor pentru o perioada de 
3 luni, începând cu luna februarie 2021. 

 
Secretar general al U.A.T Vânători-Neamț 

Alina-Iuliana FLOȘ 
 



                                                   

 

 

 


