
ROMANI A 

JUDETUL V ALCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOT ARAREA NR. 
-Proiect-

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

Consiliul Local Brezoi, Judctul Valcea, intruuit in sedinta ordinara astazi 
29 septembrie 2022 la care participa un nr. de consilieri din totalul de 15 din 
cati este constituit, 

Vazând ca prin H.C.L. nr.45/28.07.2022 domnul consilier local 
Diaconescu Ilie fost ales presedinte de sedinta; 

Luand in discutie referatul de aprobare nr.5859/15,09.2022 
prezentat de catre dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare 
al comisiilor de specialitate, precum si raportul de specialitate nr. 
5860/15.09.2022 întocmit 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 întocmit de 
secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de 
raportul de specialitate mai sus mentionat, 

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

In temeiul art.123 alin.1 si alin.4, si aii.129 alin.14 din Oug nr.57/2019, 
privind Codul Administrativ, cu un nr. de voturi „pentru", 

Adopta urmatoarea 



HOT ARARE: 

Art.1 :Se alege in functia de presedinte de sedinta al Consiliului Local 
Brezoi, pentru o perioada de 3 luni, octombrie-decembrie 2022 domnul consilier 
local.„„.„„„ 

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 „„„„„„„ 

Brezoi, la 29 septembrie 2022 

INITIATOR 
Primar 

A VIZEAZA PENTRU LEGALITATE 
Secretar general 

Schell Robii) 

)( 
Intocmit, 

Popescu Ramona 

s:?;/~13(~ 



Primaria Orasului Brezoi 
Judetul Valcea 
Nr. 5859/15 .09.2022 

REFERAT APROBARE 

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

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

Preşedintele de şedinţă 

(l)După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii 
săi, în ternienul 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, fit. e). 

Întrucât durata mandatului preşedintelui de şedinţ3 este de 3 luni, şi ţinflnd 
seama de faptul că mandatul actualului preşedinte de şedinţă · domnul consilier 
local Diaconescu Ilie, expiră la sfârşitul lunii septembrie 2022, iniţiez şi propun 
spre aprobare următorul proiect de hoU:îrflre: 
"Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele 

Consiliului local al orasului Brezoi din perioada octombrie-decembrie 2022. 



Primaria Orasului Brezoi 
Judetul Valcea 
Nr.5860/15.09.2022 

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 octombrie -
decembrie 2022. 

Proiectul de hotarare are ca temei de drept prevederile art.123 alin.( 1) si ( 4) 
din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, prevederile art.13 din 
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Brezoi astfel : 

Preşedintele de şedinţă 
(1) 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. e ). 
( 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 problema care intră în competenţa de soluţionare a 
consiliului local; f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la aii. 233 alin. 
(1) sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 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, avand in vedere faptul ca mandatul domnului consilier local, 
presedinte de sedinta expira, supunem spre aprobare consiliului local alegerea 
unui nou presedinte pentru sedintele Consiliului Local Brezoi pentru perioada 
octombrie-decembrie 2022 in persoana domnului consilier local Dulcea Eugen. 

CONSILIER JURIDIC 
p 


