ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL
COMUNA SCRIOAȘTEA
HOTĂRÂRE - PROIECT
privind : alegerea președintelui de ședință de lucru a Consiliului Local al Comunei
Scrioaștea, județul Teleorman pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020 .
Consiliul Local al comunei Scrioaștea, convocat în ședință ordinară în data de 27
martie 2020,
Având în vedere :
Referatul de aprobare nr.889 / 20.02.2020, al Primarului comunei Scrioaștea;
Raportul de specialitate nr.976 /26.02.2020, întocmit de Secretarul comunei
Scrioaștea;
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local
Scrioaștea, județul Teleorman;
- prevederile art.123 alin.(1) și alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrative, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.5 lit.”ee”, art.106 alin.(1), art.129 alin.(1) și (2), art.139
alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, cu
modificările și completările ulterioare,
-

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se alege ca președinte de ședință a Consiliului Local al Comunei
Scrioaștea, dl/dna consilier __________________________________ care va conduce
lucrările ședințelor Consiliului local Scrioaștea și va semna hotărârile adoptate de acesta în
lunile aprilie, mai și iunie 2020.
Art. 2. - Secretarul general comunei Scrioaștea va transmite prezenta hotărâre
Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, autorităților și
persoanelor interesate.
PRIMAR
Marian ȘEFU

Avizat pt. legalitate,
SECRETAR GENERAL,
Elena CERNEA
COMUNA SCRIOAȘTEA
Nr.21 / 21.02.2020

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA
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PRIMAR
Nr. 889 / 20.02.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință de lucru
a Consiliului Local al Comunei Scrioaștea, județul Teleorman
pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020

Onorat Consiliu,
În conformitate cu prevederile art.122 alin.(1) și alin.(4) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local alege dintre membrii săi, în
termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,
un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele
consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se
alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee) din același act
normativ.
După cum se știe, prin Hotărârea nr. 51/20 decembrie 2019 a Consiliului
Local al Comunei Scrioaștea a fost ales președinte de ședință pentru perioada
ianuarie – martie a.c., domnul consilier local Predoi Silviu Ionel – viceprimarul
comunei Scrioaștea.
În această ședință ordinară, propun alegerea unui președinte de ședință, pentru
următoarele 3 luni, deoarece mandatul președintelui de ședință expiră la 31 martie
2020.
Așa cum prevede Codul administrativ, președintele de ședință este ales de
consiliul local, dintre membrii săi la propunerea domnilor consilieri, fapt pentru
care, vă rog să faceți propuneri în consecință.
Acestea sunt motivele pentru care am inițiat acest proiect de hotărâre cu
rugămintea de a alege împreună, prin vot deschis un nou președinte de ședință
pentru o perioadă de 3 luni (aprilie, mai și iunie 2020).
P R I M A R,
Marian ȘEFU
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SECRETAR
Nr. 976 / 26.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință de lucru
a Consiliului Local al Comunei Scrioaștea, județul Teleorman
pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020
Prin Hotărârea nr. 51 din data de 20 decembrie 2019, Consiliul Local al
Comunei Scrioaștea a ales din rândul membrilor săi ca președinte de ședință pentru
perioada ianuarie - martie a.c., pe domnul consilier local Predoi Silviu Ionel –
viceprimarul comunei Scrioaștea.
În conformitate cu prevederile art.122 alin.(1) și alin.(4) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local alege dintre membrii săi, în
termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,
un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele
consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se
alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee) din același act
normativ.
În această ședință ordinară, prin proiectul de hotărâre inițiat, domnul primar
propune alegerea unui președinte de ședință, pentru următoarele 3 luni, întrucât
mandatul președintelui de ședință expiră la 31 martie 2020.
Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată.

Secretar general al UAT Scrioaștea,
Elena CERNEA

