
ROMANIA 

JUDEIUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

-proiect-

1-Iotarare nr. 

Privitoare la : "Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 
luni" 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
19 decembrie 2019, la care participa un nr. de consilieri din totalul de 15 din 
cati este constituit, 

Vazând ca prin 1-I.C.L nr.67/26.09.2019, domnul consilier Chenic 
Gheorghe a fost ales presedinte de sedinta, 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.7302/12.12.2019 prezentat de 
catre dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor 
de specialitate, precum si raportul de specialitate 7303/12.12.2019 intocmit de 
Compartimentul Juridic, prin care se propune alegerea presedintelui de sedinta 
pentru o perioada de 3 luni, 

Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de 
secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de 
raportul de specialitate mai sus mentionat, 

In conformitate cu art.13 din Regulamentul de organizare si functionare a 
Consiliului Local Brezoi. 

In temeiul art.123 alin.(l) si alin.(4), art. 129, alin (14) din OUG 
nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu un nr. de voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 



HOTARARE: 

Art.l :Se alege in functia de presedinte de sedinta al Consiliului Local 
Brezoi, pentru o perioada de 3 luni, ianuarie-martie 2020, domnul consilier local 
Chirtoc Constantin. 

Art.2:Secretarul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3 :Prezenta hotarare se va comunica astfel : 
-Institutiei Prefectului ; 
-Primarului orasului Brezoi. 
-Domnului consilier local Chirtoc Constantin. 

INITIA TOR 

Brezoi, la 19 decembrie 2019 

A VIZAT PENTRU LEGALITATE 
Secretar general, 

Sandu Nicolae 



Primaria Orasului Brezoi 
Judetul V aleea 
Nr.7303/12.12.2019 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare privind «Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada 
de 3 luni>> 

Proiectul de hotarare are ca obiect alegerea presedintelui de sedinta a 
Consiliului Local al orasului Brezoi pentru sedintele din lunile ianuarie, 
februarie, martie 2020. 

Proiectul de hotarare are ca temei de drept prevederile art.l23 alin.(!) si ( 4) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, prevederile art.l3 din 
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Brezoi astfel : 

Preşedintele de şedinţă 

(1 )Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local allege dintre membrii sa, in 
termenul stability prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului 
local, un presedinte de sedinta, pentru o perioada de cel mult 3 luni, care 
conduce sedintele consiliului local si semneaza hotararile adoptate de 
acesta.Presedintele de sedinta se allege prin vot deschis cu majoritate simpla, 
prevazuta la art.5, lit.(e). 
( 4 )Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale: 
a)conduce sedintele consiliului local; 
b )supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta rezultatul 
votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor 
numerate si evidentiate de secretarul general al unitatii administrative-teritoriale 
in procesul verbal al sedintei: 
c)semneaza procesul verbal al sedintei; 
d)asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de orgamzare si 
functionare a consiliului; 
e)supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competent de 
solutionare a consiliului local; 
f)aplica, daca este cazul, santiunile prevazute la art.233 alin.(l) sau propune 



consiliului local aplicarea unor asemenea sanction, dupa caz. 
g)indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si 
functionare a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliului local. 

Proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale si de oportunitate, drept 
pentru care, avand in vedere faptul ca mandatul domnului consilier local Chenic 
Gheorghe, presedinte de sedinta pentru perioada septembrie-decembrie 2019 
aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.67/26.09.2019, expira supunem spre 
aprobare consiliului local alegerea unui nou presedinte pentru sedintele 
Consiliului Local Brezoi pentru perioada ianuarie-martie 2020 in persoana 
domnului consilier local Chirtoc Constantin. 

CONSILIER JURIDIC 



Primaria Orasului Brezoi 
Judetul V aleea 
Nr.7302/12.12.20 19 

REFERAT APROBARE 

La proiectul de hotarare referitor la «Alegerea presedintelui de sedinta pe o 
perioada de 3 luni> 

Având în vedere Codul administrativ OU CI nr. 57/2019 prin art. 123, 

Preşedintele de şedinţă 

(l)După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, 
în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 
local, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce 
şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de 
şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee). 

Întrucât durata mandatului preşedintelui de şedinţă este de 3 luni, şi ţinând 
seama de faptul că mandatul actualului preşedinte de şedinţă ·-domnul consilier 
local Chenic Gheorghe, ales conJ<m11 1Totăn1rii Consiliului Local nr. 
67/27.09.2019, expiră la sfârşitul lunii decembrie 2019, iniţie7. şi propun spre 
aprobare următorul proiect de hotr!rârc: 
"Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada ianuarie-rnartic 2020". 


