
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUI, LOCAL
Ar. qRAgr.t LU r ciziNe$rt

HorAnAnp
privind alegerea pregedintelui de gedinfl

pentru perioada noiembrie 2020 - ianu arie 2021

Consiliul Local al oragului Cdzanegti. judepl Ialomila, intrunit in gedin{a

extraordinard din data de 24 NOIEMBRIE 2020.
AvAnd in vedere:

- referatul de aprobare **.//&ldin (, tl 2020 alPrimarului oragului C[zlneqti:
- propunerile fEcute de consilierii locali;
- votul deschis al majorit5lii simple al consilierilor locali in func{ie;
Examin6nd raportul 

"r.06-09-din M"// 2O2o al Comparrimenrului Juridrc qi

Resurse Umane;

in conformitate cu prevederile aft. 123 alin.(l) din Ordonanfa de urgenf[ a

Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificlrile qi completdrile
ulterioare;

in temeiul aft. 196 alin. ( I ) Iit. a) din Ordonanfa de urgenfS a Guvemului nr. 57l2)lg
privind Codul administrativ, cu modificarile qi complet[rile ulterioare,

HorA nAgrr:
Art.l. Se alege pregedinte de qedinfd, domnul/doamna

care va conduce qedinlele Consiliului local pe o perioada de 3 luni, incepfind cu data
adoptarii prezentei hotirari pina in luna ianuaie 2021, inclusiv.

Art.2. Pregedintele de Eedin{6 exercit[ urmltoarele atribufii principale:
a) conduce gedinfele consiliului local,
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotlr6ri gi anunf[ rezultatul

votlrii, cu precizarea voturilor pentru. a voturilor impotrivd qi a ablinerilor numdrate gi
eviden{iate de secretarul general al unit5lii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al
qedin{ei;

c) semneaz[ procesul-verbal al qedinlei;
d) asigur[ menlinerea ordinii, in condiliile regulamentului

funclionare a consiliului local,
e) supune votului consilierilor locali orice problemd care intrd

solufionare a consiliului local:
0 aplic[, dacl este cazul, sancfiunile prevdzute la art. 233 alin. ( l) din Codul

administrativ sau propune consiliului local aplicarea unor asemenea sanctiuni, durpd caz;
g) indeplinegte alte atribu{ii prevazute de lege, de regulamentul de organizare qi

funcfionare a consiliului local sau alte insdrcinlri date de cltre consiliul local.
Art.3. Prezenta hot[r6re se va comunica pregedintelui de gedintl, prin gnja

secretarului general al UAT, pentru ducere la indeplinire.

de organizare qi

in competenfa de

INTTIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta

-ffi,w



JUDETUL TALOMITA
PRIMARIA ORA$ULUT CAZANESTI
Nr. 6606 din 18.11.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlrdre privind alegerea pre;edintelui de qedin{I

pentru perioada noiembrie 2020 - ianu arie 2021

Obiectul proiectului de hotar6re este acela de alegere a preqedintelui de ;edinfa
pe o perioadd de cel rntrlt 3 lurri..

Corrforrn prevederilor Codului adrninistrativ, dupa declararea ca legal constituit,
corrsiliul local alege dintre rnernbrii sdi, un preEedinte de Sedirrff,, pe o perioadl de cel

rntrlt 3lutti, care conduce qedinlele consiliului ;i sernneazdhotdrdrile adoptate de

acesta. Presedintele de ;edin{a se alege prin vot deschis cu rnajoritate sirnpld,
prevdztttd la art. 5, lit. ee). Priu rnajoritatea sirnpl[ se in{elege prirnul numf,r natural rnai

mare decdt jum5tate dirr totalul mernbrilor prezenti la o qedinff, a orgarrului colegial. cu
condifl a indeplinirii cvorurnului.

Avdnd in vedere cele tnen(ionate precum si faptul c5, Consiliului Local din
perioada 2020-2024 a fost constituit potrivit Ordinului Prefectului Judetul lalornita
nr.603/31.10.2020, Ei linAnd cont de prevederile art.l23, alin. (l) din Ordonanta de

trgettta a Guvenrulni nr.5712019, vd rog, dornuilor cotrsilieri, sd aproba{i proiectul de

hotdr6re in fonna prezentatd.

Primar,

STELIAN TRAIAN



PRIMARIA CAZANESTI
JUDETUL IALOMITA
Nr.6609 din 18.11.2020

RAPORT
la proiectul de hotir6re privind alegerea preqedintelui de qedin(I

pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021

Potrivit prevederilor art.I23, alin.(1) din Ordonanla de urgenla a Guvernului
nr.5712019, consiliul local alege dintre membrii sdi, un preqedinte de qedin{d, pentru
o perioadd de cel mult 3 luni, perioadd in care acesta va conduce qedinlele consiliului
local gi in care va semna hotdrdrile adoptate de consiliul local.

Preqedintele de qedinld exercitd urmdtoarele atribu{ii principale:
a) conduce qedin{ele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrAri qi anun16 rezultatul

votSrii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivd qi a ablinerilor numirate
qi evidenliate de secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in
procesul-verbal al qedinlei;

c) semneazd procesul-verbal al qedinlei;

d) asigurd menlinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organi zare qi

funclionare a consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemi care intrd in competen{a

de solulionare a consiliului local;

f) aplic6, dacd este cazul, sancliunile prevdzute la art. 233 alin. ( I ) din OUG
rtr.57 12019 sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni, dupd caz;

g) indeplineqte alte atribu\ii prevdzute de lege, de regulamentul de organizare
qi func{ionare a consiliului local sau alte insdrcindri date de cdtre consiliul local.

Avdnd in vedere cele precizate mai sus, proiectul de hotdr6re prin care se

propune alegerea pregedintelui de qedin!6, se incadreazdin prevederile legale.

/)
Consilier/ y$,6idic,

A.nastaseffifiRBU


