
PRoIECTDEHoTAnAnB
privind alegerea pregedintelui de qedinfl

pentru perioada februari e 2021 - aprilie 2021

Consiliul Local al oraqului C6zinegti, judelul Ialomila, intrunit in qedin[a ordinard din data

de 29IANUARIE 2021.
Avind in vedere.
- referatul de aprobare ff ;6J, atn /4-ot .ZO21al Primarului oraqului Cdzdneqti;

- propunerile fEcute de consilierii locali;
- votul deschis al majorit[1ii simple al consilierilor locali in functie;

Examinind:
- raportul nr.

Umane;
0 /rl din /0, o/ 2o2l al Compartimentului Juridic qi Resurse

- avizul comisiei pentru probleme juridice, apdruea ordinii

minoritlli, relalii cu sindicatele, oNG-uri, agenli economici qi alte
gi liniEtii publice,
organizalii nr.

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COIISILIUL LOCAL

AL ORA$ULI]r C4ZANe$rt

lPRorEcI Di HoTARAREI

I *.. {-... lt l.,t.L .,tul

disciplini,
din

;ffi;ilH:

2021;-----Fn *nio.n1iru," cu prevederile art. 123 alin.(l) qi (a) din Ordonanla deurgen![ a Guvernului

nr. 57lZOl9 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

in teiieiut art. tg6alin. ( t ) lit. a) din Ordonanla de urgenli a Guvernul ui nt. 5712019 privind

Codul administrativ, cu modific[rile qi complet6rile ulterioare,

H orARA $r E:

aprilie 2021. inclusiv.
Art.Z. Preqedintele de qedinla exercitf, urmf,toarele atribu{ii principale'

a) conduce qedinple consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotlriri qi anunfi rezultatul votlrii, cu

precirarea rot .ilo. pentru, a voturilor impotrivd Si a abtinerilor numIrlte Ei evidenliate de

'r."r.,u*l general al unit5lii.administrativ-teritoriale in procesul-verbal al Eedinlei;

c) semneazd procesul-verbal al qedinlei;

d) asigurd menlinerea ordinii, in condiflile regulamentului de organizare qi funclionare a

consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problem6 care intr6 in competenta de solulionare

a consiliului local;

0 aplic[, dac6 este can,I^, sancfiunile prevdzute la art. 233 alin. ( 1) din Codul administrativ

sau propune'consiliului local aplicarea unor asemenea sancliuni, dup[ caz;
^ 'gl 

indeplineqte alte atribulii prev[zute de lege, de regulamentul de organizare Ei funclionare

a consiliului loial sau alte insdrciniri date de c[tre consiliul local.

Art.3. Prezenta hot[rire se va comunica pregedintelui de qedin16, prin grija secretarului

general al UAT, pentru ducere la indeplinire'

Art.l. Se alege pregedinte de gedin16, dl'/dna'

gedinlele Consiliului local pe o perioada de 3 luni,

INITIATOR,
PRTMAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JT]DETUL IALONIITA
PRI MARIA ORASU LTi I CAZAN ESTI
Nr. 262 din 11.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlr0re privind alegerea presedintelui de ;edin(I

pentru perioada februarie 202 1 - aprilie 2021

Obiectul proiectului de hotardre este acela de alegere a pre;edirrtelui de ;edinfa
pe o perioada de cel rnult 3 luni.

Confbnn prevederilor Codului adrninistrativ si Regularnetttului de organtzare si

firrrctionare a Consiliului Local aprobat prirr HCL rrr.8l 121 .11.2020. dtrpa declararea

ca legal constiturt, consilinl local alege dintre nternbrii sai, rttt preSedinte de 5edint5.

pe o perioadd de cel rnult 3 luni, care cottduce ;edinfele cottsilitrlui si settrtrcaza

hotarArile adoptate de acesta. Pre;edintele de Eedinfa se alege prin vot deschis ctr

rnajoritate sirnpla, prevdzuta la ar1. 5" lit. ee). Prin rna-joritatea sirnpla se intelege prinrul

nurnlr natural rnai rnare decdt jumf,tate din totalul rlentbrilor prezellti la o gedirrfa a

organului colegial. cu condilia indeplinirii cvorunului.

AvAnd in vedere cele rnen{ionate precurn qi faptul cd, pt'esedirrtele de ;edirrfa are

rnarrdat pAna in aceastd luna ianuarie 2021. vd rog. dotntrilor consilieri, sd aprobaf

proiectul de hotardre in fontta prezelttatd.

Primar,

STELIAN TRAIAN



PRIMARIA CAZANESTI
JUDETUL IALOMITA
Nr. 348 din 19.01.2021

RAPORT
la proiectul de hotirire privind alegerea pregedintelui de qedin(5

pentru perioada februarie 2021- aprilie 2021

Potrivit prevederilor art.123, alin.(1) din Ordonanfa de urgenfa a Guvernului
nr.5712019, consiliul local alege dintre membrii sdi, un preqedinte de qedin!6, pentru
o perioadd de cel mult 3 luni, perioadi in care acesta va conduce gedinlele consiliului
local qi in care va semna hotir6rile adoptate de consiliul local.

Pregedintele de gedinli exercitd urmdtoarele atribulii principale:

a) conduce gedinlele consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdr6ri qi anun1i rezultatul
votdrii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriv[ qi a ablinerilor numdrate
qi evidenliate de secretarul general al unitilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in
procesul-verbal al qedinlei;

c) semneazd procesul-verbal al gedinfei;

d) asigurd menlinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare qi

funclionare a consiliului local;

e) supune votului consilierilor locali orice problemi care intr6 in competenla

de solulionare a consiliului local;

f) aplicS, dacd este cazul, sancliunile prevdzute la art. 233 alin. ( 1) din OUG
nr.5712019 sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni, dupd caz;

g) indeplineqte alte atributii prevdzute de lege, de regulamentul de organizare

qi funclionare a consiliului local sau alte insdrcinSri date de cdtre consiliul local.

AvAnd in vedere cele precizate mai sus, proiectul de hotdrdre prin care se

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

Consilier iflrili",
AnastasJ /nn*u

/au


