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Raport
cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă

Având în vedere proiectul de hotărâre privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă,
prin prezentul raport aduc la cunoştinţă prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, conform caruia :
(1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre
membrii sai, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare si
functionare a consiliului local, un presedinte de sedinta, pe o perioada de
cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile
adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu
majoritate simpla .
(2) Consilierul local ales in conditiile alin. (1) poate fi schimbat din
functie, la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor
locali in functie, prin hotarare adoptata cu majoritate absoluta.
(3) In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea
consilierilor locali, din randul acestora este ales un alt presedinte de
sedinta, prin hotarare adoptata cu majoritate simpla, care conduce sedinta
respectiva. Acesta exercita pentru aceasta sedinta atributiile prevazute de
prezentul cod pentru presedintele de sedinta.
(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 numarate si evidentiate de secretarul general al
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al
sedintei;
c) semneaza procesul-verbal al sedintei;
d) asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare
si functionare a consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in
competenta de solutionare a consiliului local;
f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 233 alin. (1)
sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz;
g) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de
organizare si functionare a consiliului local sau alte insarcinari date de
catre consiliul local

Tinand cont de faptul ca mandatul presedintelui de sedinta a expirat, este necesar a fi ales
de catre consiliul local un nou presedinte de sedinta .

Secretar general,
Nicolăiţă Viorel

