
                                                                                  ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliul Local al Comunei Preuteşti 

pe o perioadă de 3 luni 
 
Consiliul local al comunei Preutești,  având în vedere: 
- Referatul de aprobare a primarului comunei Preuteşti prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă  
înregistrat sub nr.11130 din 18.03.2021; 
 - Raportul de specialitate întocmit de  secretarul general al comunei  Preutești  inregistrat sub  nr. 11143 din 
23.03.2021; 
- Avizul Comisiei de specialitate  pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  înregistrat sub nr. 11156 din 30.03.2021; 
În conformitate cu prevederile art.123 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1. Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru perioada aprilie 2021 – iunie 2021, d-l consilier  Rusu 
Lucian Ionuț. 
Art.2.Președintele ales va îndeplini atribuțiile prevăzute la art.123 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificările și completările ulterioare. 
Art.3.Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, primarului 
comunei şi persoanei nominalizate la art.1. 
 

 
 

Președinte de ședință, 
      Cerbu Silvia 
 
 
Preutești, 30.03.2021                                                                                           Contrasemnează 
Nr.21                                  Secretar general comuna Preutești 
                                                                                                                                      Iațcu Emilia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 
Nr..............din........................ 

 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliul Local al Comunei Preuteşti 

pe o perioadă de 3 luni 
  

Consiliul local al comunei Preutești,  având în vedere: 
- Referatul de aprobare a primarului comunei Preuteşti prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă  
înregistrat sub nr…………. din …………………..; 
 - Raportul de specialitate întocmit de  secretarul general al comunei  Preutești  inregistrat sub  nr…….. din 
…………………..; 
- Avizul Comisiei de specialitate  pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor  nr…….. din……………………; 
În conformitate cu prevederile art.123 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1. Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru perioada aprilie 2021 – iunie 2021, d-l/d-na 
consilier........................ 
Art.2.Președintele ales va îndeplini atribuțiile prevăzute la art.123 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
Art.3.Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, primarului 
comunei şi persoanei nominalizate la art.1. 
 

INITIATOR 
Consilier local 
Cerbu Silvia 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
                                Secretar general comuna 
                     Iațcu Emilia 



 
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 
PRIMARIA COMUNEI  PREUTEȘTI 
Nr..............din........................ 
 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliul Local al Comunei Preuteşti 

pe o perioadă de 3 luni 
 
 

 Potrivit art.123 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ . ,,(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. ee).” 
 Întrucât durata mandatului președintelui de ședință nu poate fi mai mare de 3 luni și ținând cont de faptul că 
mandatul d-nei Cerbu Silvia  expiră în luna martie 2021 propun adoptarea unui proiect de hotărâre privind alegerea 
președintelui de ședință  pentru o perioadă de 3 luni, aprilie 2021- iunie 2021. 

Având in vedere cele prezentate mai sus propun  Consiliului Local Preuteşti  dezbaterea și adoptarea 
proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință  pentru o perioadă de 3 luni, aprilie 2021- iunie 
2021 în forma prezentată. 

. 

        

 

Consilier local, 
Cerbu Silvia 

 

 

 

           
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA PREUTESTI 
Secretar general comuna Preutești 
Nr............... din ............................... 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre   privind alegerea  președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni 

 
Conform art. 123 alin.1 din OUG nr.57/2019  privind  Codul administrativ:,,(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. ee).” 

Potrivit aliniatului 4 al aceluiași articol președintele de ședință are următoarele atribuții: 
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) 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.  

Având în vedere faptul că doamna  Cerbu Silvia  a fost aleasă președinte de ședință pentru o perioadă de  3 
luni și mandatul acesteia  expiră în luna martie 2021, consider legal și oportun aprobarea proiectului de hotărâre 
privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni inițiat de domnul primar. 

 
 
 
 
 

Secretar general comuna Preutești, 
Iatcu Emilia 

 

 

 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREUTEȘTI 
Comisia de specialitate nr. 3  administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, a drepturilor cetăţenilor  
Nr………….din……………………… 
 
 

AVIZ 
la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință  

 
 
Comisia s-a întrunit in şedinţa,astăzi, data .......................... a analizat proiectul de hotărâre iniţiat de către 

primarul comunei,  având in vedere dispoziţiile art.141 alin.(12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
în temeiul dispoziţiilor art.23, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei 
Preutești, aprobat prin Hotărârea nr. 84/2019 comisia susnumita acorda aviz ..................................... pentru 
proiectul propus si ................................ dezbaterea acestuia in şedinţa Consiliului Local in vederea adoptării 
hotărârii. 

 
 
 

 
 

Președinte,           Secretar, 

Mihăilă Constantin Daniel                                                     Bejenariu Niculai 

 
 
 
 
Membri:  
Cocean Viorel..................... 
Coșer Ioan.......................... 
Roșu Mihăiță...................... 
 
 
 
 
 
 
 


