
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE - PROIECT 
 

privind : alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 2021 

   

Consiliul Local al comunei Scrioaștea, Județul Teleorman, convocat în ședință 

ordinară de lucru în data de 25.06.2021,  

Având în vedere : 

 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștea, înregistrat sub nr.3818 

/ 31.05.2021, cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și 

septembrie 2021; 

- raportul de specialitate al Secretarului general al comunei Scrioaștea înregistrat 

sub nr. _____ / ____.___.2021;  

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

- prevederile art. 123, alin. (1) și cele ale art. 129, alin. (2) si alin (9) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a  Consiliului Local; 

În temeiul prevederilor art. 139 şi art. 196, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1. Se alege domnul/doamna ________________________ ca președinte de 

ședință al Consiliului Local al comunei Scrioaștea, care va conduce lucrările ședințelor 

Consiliului Local al comunei Scrioaștea, județul Teleorman și va semna hotărârile 

adoptate de acesta în lunile iulie, august și septembrie ale anului 2021.  

Art. 2. Preşedintele de şedinţă va exercita pe durata alegerii atribuţiile prevăzute 

de art. 123 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

Art. 3.  Prin grija Secretarului General al Comunei Scrioaștea prezenta hotărâre 

va fi transmisă Instituției Prefectului - Județul Teleorman pentru verificarea legalității și 

Primarului comunei Scrioaștea și persoanei nominalizate la art. 1 pentru cunoaștere și 

punere în aplicare  

       

P R I MA R , 

Anghel Alexandru 

 

   Avizează pentru legalitate,  

                            Secretar general al UAT,  

           Elena CERNEA 

SCRIOAȘTEA, 

Nr. 29 / 31.05.2021  



 
R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

P R I M A R  

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

               

                                                                     Nr. 3818 / 31. 05.2021   

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

la proiectul de hotărâre  

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie  

ale anului  2021 

 

Onorat Consiliu,  

 

În conformitate cu prevederile art.123 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după 

declararea ca legal constituit, consiliul local alege, dintre membrii săi, prin hotărâre 

adoptată cu votul deschis al majorităţii simple a consilierilor locali în funcţie, un 

preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel  mult trei luni, care va conduce şedinţele 

consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. 

Am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării dvs., prin care 

propun alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 

ale anului 2021. 

  

 

P R I M A R ,  

Anghel Alexandru 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

Secretar general al UAT 

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

               

                                 Nr. 3819 / 31.05.2021   

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre  

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și septembrie 

ale anului 2021 

 

 Subsemnata Cernea Elena – secretar general al comunei Scrioaștea,  

 Conform prevederilor art.123 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după declararea ca legal 

constituit,  consiliul local alege, dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul 

deschis al majorităţii simple a consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe 

o perioadă de cel  mult trei luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna 

hotărârile adoptate de acesta. 

Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale: 

a) conduce ședințele consiliului local; 

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul 

votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și 

evidențiate de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în 

procesul-verbal al ședinței; 

c) semnează procesul-verbal al ședinței; 

d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local; 

e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de 

soluționare a consiliului local; 

f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) sau propune 

consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz; 

g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și 

funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local. 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei cu privire la alegerea 

preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august și septembrie ale anului 2021, constat 

că acesta este iniţiat cu respectarea prevederilor legale mai sus menţionate. 

 În consecinţă, avizez favorabil proiectul de hotărâre şi propun Consiliului Local 

al Comunei Scrioaștea, adoptarea în forma prezentată. 

 

Secretar general al UAT,  

Elena CERNEA 

 

https://lege5.ro/Gratuit/gm2dcnrygm3q/codul-administrativ-din-03072019?pid=291969482&d=2020-11-01#p-291969482

