
ROMANIA 

JUDEIUL VALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT AR ARE A NR ... proiect 

Privitoare la : "Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 2 
luni" 

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara astazi 
..... noiembrie, 2020, ]a care participa un nr. de ........... consilieri din totalul de 
15 din cati este constituit, 

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

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

In temeiul art.123 si art.l29 alin.14 din Oug nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ, cu un nr. de 15 voturi "pentru", 

Adopta urmatoarea 

HOTARARE: 

Art.l :Se alege in functia de presedinte de sedinta al Consiliului Local 
Brezoi, pentru o perioada de 2 luni, noiembrie si decembrie, 2020 domnul 
consilier local Diaconu Sandu. 

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 ................. .. 
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PRIMAR 

i 

Brezoi, ........ 11.2020 

jL. 

A vizeaza pentru legalitate 
Secretar General oras Brezoi 

NicolaeS~~ 

! 
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Primaria Orasului Brezoi 
Judetul Valcea 
Nr. 6258/10.11.2020 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind «Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada 
de 2luni>> 

Proiectul de hotarare are ca obiect alegerea presedintelui de sedinta a 
Consiliului Local al orasului Brezoi pentru sedintele din lunile noiembrie si 
decembrie, 2020. 

Potrivit prevederilor art.l3 din Regulamentul de organizare si functionare 
a Consiliului Local Brezoi, după declararea ca legal constituit, consiliul local 
alege dintre membrii 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) din cod. 

Proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale si de oportunitate, drept 
pentru care propun Consiliului Local Brezoi aprobarea lui in forma prezentata. 
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Primaria Orasului Brezoi 
Judetul Valcea 
Nr. 6259/10.11.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarare privind «Alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada 
de 2luni>> 

Proiectul de hotarare are ca obiect alegerea presedintelui de sedinta a 
Consiliului Local al orasului Brezoi pentru sedintele din lunile noiembrie si 
decembrie, 2020. 

Proiectul de hotarare are ca temei de drept prevederile art.123 alin.(l) si (4) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, prevederile art.l3 din 
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Brezoi astfel : 

( 1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii 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) din cod. 

(2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, 
la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, 
prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută. 

(3) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea 
consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin 
hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta 
exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul cod pentru 
preşedintele de şedinţă. 

( 4) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: 
a) conduce şedinţele consiliului local; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul 

votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor 
numărate şi evidenţiate de secretarul general al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 
c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 
d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local; 
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa 

de soluţionare a consiliului local; 
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din cod sau 

propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 
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g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare 
şi funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local. 

Proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale si de oportunitate, drept 
pentru care supunem spre aprobare consiliului local alegerea unui presedinte 
pentru sedintele Consiliului Local Brezoi pentru perioada noiembrie-decetnbrie, 
2020. 

Secretar general u~ ~ 
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