
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSII.IUL LOCAL
Ar,oRAguLUr cizAxosrt

PROECI OE HOTARARE

nal?/.(.,.(L-.k,

PRorECTDEHorAnAnp
privind alegerea pregedintelui de gedinfl

pentru perioada mai - iulie 2021

Consiliul Local al oraqului C[zlneqti, judepl Ialomila, intrunit in qedinla ordinar6 din data
de 22 APRILIE 202l,

Avind in vedere:
-referatul deaprobare ", 2/,4{din lh,-it 2O2talPrimarului oraquluiClz[negti;
- propunerile frcute de consilierii locali in cadrul comisiei de specialitate;
- votul deschis al majoritdlii simple al consilierilor locali in funclie;
Examinind:
- raportul n .'/4lLdin /,f .c/, .2021 alcompartimentului Juridic qi Resurse Umane,
- avizul Comisiei pentru probleme juridice, ap[rarea ordinii qi liniqtii publice, disciplind,

minorit[1i, relalii cu sindicatele, ONG-uri, agenfi economici gi alte organiza1ii nr. _ din
i .2021,
In conformitate cu prevederile art. 123 alin.(l) qi (a) din Ordonanla de urgenld a Guvernului

nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificlrile gi completlrile ulterioare,
Intemeiul art.lg6alin (l)lit.a)dinOrdonanladeurgen![aGuvernuluinr.5Tl2Olgprivind

codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARAgTE:
Art.l. Se alege presedinte de qedinld dl./dna. , care vaconducesedin1eleConsiliuluilocalpeoperioadide3l,nlunaiulie

2021, inclusiv.
Art.2. PreSedintele de qedinld exercitd urmltoarele atribulii principale:
a) conduce gedinlele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hot[riri qi anun!6 rezultatul vot6rii, cuprecizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivI gi a ablineriloi numarate qi evidenliate desecretarul general al unitIlii administrativ+eritoriale in procesul-verbal al qedinlei;c) semneazl procesul-verbal al gedin{ei;
d) asigura men{inerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare qi funclionare aconsiliului Iocal;
e) supune votului consilierilor locali orice problemf, care intr[ in competenfa de solulionare

a consiliului local;

0 aplicS' dacr este cazul, sancliunile previzute la art. 233 alin (l) din Codul administrativ
seu propune consiliului local aplicarea unor asemenea sanctiuni, dup6 caz;g) indeplinegte alte atribulii prevdzute de lege, de regulameniul de 

'organizareqi 
funcfionare

a consiliului local sau alte ins6rcin6ri date de c6tre consiliufiocal
Art'3' Prezenta hotdrdre se va comunica preEedintelui de gedinfr, prin grija secretaruluigeneral al UAT, pentru ducere la ?ndeplinire.

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JI-IDETTIL IALOMITA
PRIMARIA ORA$IJ LT]I CAZANESTI
Nr. 2446 din 11.01.2021

REFERAT DE APROBARE
Ia proiectul de hotlrire privind alegerea pregedintelui de qedin(I

pentru perioada mai - iulie 2021

Obiectul proiectului de hotdrdre este acela de alegere a preqedintelui de qedinfa

pe o perioada de cel rnult 3 luni.

Confbrm prevederilor Codului adrninrstrativ, dupa declararea ca legal constituit,
cor-rsiliul local alege dintre mernbrii sdi, uu preqedinte de ;edintd, pe o perioadd de cel
rnult 3lttni, care cottduce qedin{ele consiliului qi sernneazdhotdrdrile adoptate de

acesta. Preqedintele de sedinfa se alege prin vot deschis cu rnajoritate simpl5,
prevdzutd la art. 5, 1it. ee). Prin majoritatea simpld se intelege primul numdr natural mai
rnare dec6t jurn[tate din totalul membrilor prezen(i la o qedin{[ a organului colegial, cu
conditia indeplinirii cvorumului.

Av6nd in vedere cele men(iorrate precurn qi faptul c5, Consiliului Local din
perioada 2020-2024 a fost constituit potrivit Ordinului Prefectului Judeflrl Ialornila
nr.603/31.10.2020, si tindnd cont de prevederile art. 123, alin. (l) din Ordonanfa de

ttrgerr{a a Guvemului l-:rr-.5712019, va rog, dornnilor consilieri, sd aproba{i proiectul de
hotardre in fonna prezentatd.

Primar,

STELIAN TRAIAN



PRIMARIA CAZANESTI
JUDETUL IALOMITA
Nr. 2453 din 15.0-1.2021

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

pentru perioada mai - iulie 2021

Potrivit prevederilor art. 123, al,in.(l) din Ordonanfa de urgen[a a Guvernului
nt'5712019, consiliul local alege dintre rnernbrii sii, un pregedinte de gedin{d, pentm
o perioada de cel rnult 3 luni, perioada in care acesta va conduce gedil(ele consiliului
local gi i, care va se.,a hotarArile adoptate de consiliul local.

Pregedintele de gedin(a exercitd unndtoarele atribu{ii prilcipale.
a) conduce gedrnlele consiliului local;
b) supune vottrltri consilierilor locali proiectele de hot[rdri gi anun{d rezultatul

votdrii, ctr precizarea votttrilor pentnr, a votnrilor irnpotrivd gi a ablinerilor nurndrate
qi evidenliate de secretarttl general al unitSlii/subdiviziunii adrninistrativ-teritoriale tn
procesul-verbal al gedinlei;

c) sernneazd procesul-verbal al gedin{ei;
d) asigurd rnen(inerea ordinii, in condiflile regularnentului de organizare gi

func(ionare a consiliului local;
e) sttpune vottrltri consilierilor locali orice problemd care intrd in

de solu{ionare a consiliului local;
f) aplica, dacd este cazul, sanc{iunile prevdzute la art. 233 alin. (1) din OUG

nt '57 12019 sau propulle consiliulur aplicarea Lrnor asemenea sanc(iuni, dupd caz;
g) indeplinegte alte atribu[ii prevdzute de lege, de regulamentul de organizare

9i funcfronare a conslliului local san alte insdrcirrdri date de cdtre consiliul local.
Avdnd itr vedere cele precizate :mai sus, proiectul de hotarare prin care se

propune alegerea pregedintelur de gedin{5, se incadre azitinprevederile legale.

Consilier juridic,
BARBU ANASTASE

competen{a


