ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL
ALEXANDRU ODOBESCU
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Cod 917007 comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România cod fiscal : 3966281

HOTARARE
Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada FEBRUARIE 2021 –
APRILIE 2021
Consiliul local al comunei Alexandru Odobescu, judetul Calarasi intrunit in
sedinta ordinara din data de 11.02.2021.
Avand in vedere :
-referatul de aprobare al primarului comunei Alexandru Odobescu nr.345/03.02.2021;
-referatul de specialitate nr.344/03.02.2021 intocmit de domnul Ispas Vasile secretarul
U.A.T Alexandru Odobescu ;
-avizul comisiei juridice si de disciplina
-proiecul de hotarare nr.84/2021
-prevederile art.123 si art.133 alin 1 din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ
cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art.139 alin 1 si art 196 alin 1 lit a din O.U.G 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
H O T A R A S T E:
Art.1.Se alege presedinte de sedinta, domnul consilier Sultan Viorel Elian
pentru a conduce sedintele Consiliului local Alexandru Odobescu si sa semneze hotararile
adoptate in perioada FEBRUARIE 2021 - APRILIE 2021.
Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului, Institutiei Prefectuluijudetul Calarasi, primarului si celor interesati.
Presedinte de sedinta,
Sultan Viorel Elian

Contrasemneaza secretar general U.AT,
ISPAS VASILE

NR.2
Adoptata la comuna Alexandru Odobescu
Astazi 11.02.2021
Adoptata cu 9 voturi pentru din consilieri alesi, impotriva- , abtinri -

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aleqerea președintelui de sedință pentru perioada
FEBRUARIE –APRILIE 2021

Proiectul de hotărâre are ca obiect alegerea președintelui de ședință a
Consiliului Local al comunei Alexandru Odobescu pentru perioada FEBRUARIE –
APRILIE 2021
Astfel, în conformitate cu prevederile art,123 din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ:
-alin.(l):" După declararea ca legat constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin
hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție, un președinte
de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele consiliului și va semna
hotărârile adoptate de acesta."
-alin.(2):” Consilierul local ales în condițiile alin. (1) poate fi schimbat din funcție, la
inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorității
consilierilor locai în funcție."
Ședințele consiliului local sunt conduse de un președinte de ședință, ales în condițiile
prevăzute la art. 123.
Art. 123 alin. (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: Președintele de ședință
exercită următoarele atribuții principale

a)

conduce ședințele consiliului local;

b)

supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea
voturilor și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra și a
abținerilor;

c)
semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat
împotriva adoptării acestora, precum și procesul-verbal;
d)

asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare

a ședințelor;

e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competența de
soluționare a consiliului;
f)

aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute de statutul aleșilor locali
sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni.

g)

Președintele de ședință îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de
lege, de prezentul regulament-cadru sau însărcinări date de consiliul local."
Conform art 1233 alin 3 din din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:
În situația absenței președintelui de ședință în intervalul ales se va proceda la alegerea unui
alt președinte de ședință, la propunerea consilierilor local si cu votul majorității consilierilor
prezenți. Acesta exercită atribuțiile conferite de lege pentru președintele de ședință.
Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale și de oportunitate, drept pentru care având
în vedere faptul că mandatul domnului Bordeianu Dumitru, ales președinte de ședință expiră,
supunem aprobării Consiliului Local alegerea unui nou președinte de ședință pentru perioada
FEBRUARIE –APRILIE 2021
SECRETARUL COMUNEI ALEXANDRU ODOBESCU

ISPAS VASILE

REFERAT DE APROBARE

Subsemnatul Eremia Niculae, primarul comunei
Alexandru Odobescu,jud. Călăraşi urmare referatului
nr.344/03.02.2021 intocmit de domnul Ispas Vasile secretar
U.A.T. Alexandru Odobescu, prevederile art,123 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ solicit consiliului local
adoptarea unei hotarari privind alegerea unui presedinte de
sedinta pentru perioada FEBRUARIE 2021 -APRILIE 2021.

Data
03.02.2021

Semnătura,

