
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL
AL oRA$uLU ciziNosrt

PRorECTDEHorAnAnr
privind alegerea preqedintelui de qedinfl

pentru perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022

Consiliul Local al oraqului Cdz[neqti, judepl Ialomila, intrunit in qedinfa ordinar[ din data
de 28 OCTOMBRIE 2021.

Avind in vedere:
- referatul de aprobare ", 6256 di" l/. /0 2021 alPrimarului oraqului C[z6neEti;
- propunerile frcute de consilierii locali in cadrul comisiei de specialitate;
- votul deschis al majoritilii simple al consilierilor locali in funcfie;
Examinind:
- raportul nr. G 3o C din 2i'. l,o .2021 al Compartimentului Juridic qi Resurse Umane;
- avizul Comisiei pentru probleme juridice, apdrarea ordinii qi liniqtii publice, disciplind,

minoritili, relalii cu sindicatele, ONG-uri, agenfi economici qi alte organizalii nr. _ din

_.2021,
In conformitate cu prevederile art. 123 alin (1) qi (a) din Ordonanla de urgen![ a Guvernului

nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificlrile Ei completdrile ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. ( 1) lit. a) din Ordonanla de urgenlS a Guvernul ui nr. 5712019 privind

Codul administrativ, cu modific[rile qi completirile ulterioare,

HorARAgrE:
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Art. l. Se alege preqedinte de qedinp dl./dna.
conduce gedinfele Consiliului local pe o perioadi de 3
in luna ianuarie 2022, inclusiv.

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta

care va
luni, incepind cu luna noiembrie 2021 pdnd

Art.2. Preqedintele de qedinl6 exercitl urm[toarele atribulii principale:
a) conduce qedinlele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hot[riri qi anun!6 rezultatul votlrii, cu

precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriv[ qi a ablinerilor numf,rate qi evidenliate de
secretarul general al unitl1ii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al gedinlei;

c) semneaz[ procesul-verbal al qedinlei;
d) asigur[ menlinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare qi funclionare a

consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problem[ care intr[ in competenla de solulionare

a consiliului local;
f) aplicl, dacd este cazul, sancfiunile prevlzute la arl. 233 alin. ( I ) din Codul administrativ

sau propune consiliului local aplicarea unor asemenea sancfiuni, dupf, caz;
g) indeplineqte alte atribufii prev[zute de lege, de regulamentul de organizare qi funclionare

a consiliului local sau alte inslrcindri date de cdtre consiliul local.
Art. 3. Prezenta hotlrire se va comunica pregedintelui de qedinl[, prin grija secretarului

general al UAT, pentru ducere la indeplinire.



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA ORA$ULUI CAZANESTI
Nr. 6256 din 21.10.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlrire privind alegerea preEedintelui de qedin{i

pentru perioada noiembrie 2O21 - decembrie 2022

Obiectul proiectului de hotdr6re este acela de alegere a pre;edintelui de Eedinfa
pe o perioadi de cel mult 3 luni.

Conform prevederilor Coduh.ri adrninistrativ, dupd declararea ca legal constituit,
consiliul local alege dintre mernbrii sdi, un preqedinte de Eedintd,pe o perioadd de cel

rnult 3 luni, care conduce qedinlele consiliului Ei semneazd, hotdrdrile adoptate de

acesta. Preqedintele de Eedin{a se alege prin vot deschis cu majoritate simpl5,
prevdztrtdla art.5, lit. ee). Prin majoritatea simpld se intelege primul numir natural mai
mare dec6t jum[tate din totalul membrilor prezenfi la o qedin![ a organului colegial, cu
condilia indeplinirii cvorumului.

Avdnd in vedere cf, in luna iulie va expira rnandatul preqedintelui de gedin!5 aflat
in exerciJiu, vd rog, domnilor consilieri, sd aprobali proiectul de hotlr6re in forma
prezentatd.

Primar,

STELIAN TRAIAN



PRIMARIA CAZANESTI
JUDETUL IALOMITA
Nr.6306 din 25.10.2021

RAPORT
la proiectul de hotlr6re privind alegerea preqedintelui de gedin(i

pentru perioada noiembrie 2021 -ianruarie 2022

Potrivit prevederilor art.l23, alin.(l) din ordonanla de urgen{a a Guvemului
rr.57/2019, consiliul local alege dintre membrii sii, un pregedinte de gedinli, pentru
o perioadd de cel mult 3 luni, perioadi in care acesta va conduce qedinfele consiliului
local gi in care va semna hotirArile adoptate de consiliul local.

Pregedintele de gedin(a exercitE urmdtoarele atribu(ii principale:
a) conduce qedin{ele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrAri gi anunli rezultatul

vot6rii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivd gi a abtrinerilor numdrate
gi evidenliate de secretarul general al unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in
procesul-verbal al qedin{ei;

c) semneazi procesul-verbal al gedinlei;
d) asigurd menJinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare qi

funclionare a consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemr care intri in competenla

de solulionare a consiliului local;
f) aplic6, dacd este cazul, sancliunile previzute la art. 233 alin. ( 1 ) din OUG

nr.5712019 sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanc[iuni, dupd caz;
g) indeplineqte alte atributii previzute de lege, de regulamentul de organizare

qi funclionare a consiliului local sau alte insdrcindri date de citre consiliul local.
Av6nd in vedere cele precizate mai sus, proiectul de hotdrdre prin care se

propune alegerea preqedintelui de gedin(i, se incadreazd in prevederile legale.

Consiffi juridic,
Anast ARBU


