ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI MURGENI
Str. Ghenuta Coman, Nr.12, Murgeni, Vaslui, tel/ fax.0235-426020web:www.primaria-murgeni.ro,
e-mail:primariamurgeni@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 alin. (4) din Constituția
României, republicată,
b) articolul 10 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și
completările ulterioare;
d) art. 1 alin. (2), art. 123 alin. (1) și alin. (4), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. a) combinat cu alin. (3)
lit. a), art. 138 alin. (6) alin. (8)-(10) alin. (14) și alin. (16), art. 139 alin. (5), alin. (11) și alin. (12), art.
140 alin. (1) și alin. (2), art.139, art. 197, art. 198, art. 199, art. 233 alin. (2), art. 234, art. 235, art. 236
și art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
e) art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62 și art. 70 din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
f) Ordinul Prefectului nr. 452 din data de 29.10.2020 privind constatarea indeplinirii conditiilor legale
de constituire a Consiliului local al orasului Murgeni,judetul Vaslui;
g) referatul de aprobare al primarului orasului Murgeni,inregistrat sub nr. 7071/05.07.2022;
h) raportul de specialitate al secretarului general al orasului Murgeni, inregistrat sub nr.
7072/05.072022;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul local al orasului Murgeni, întrunit în şedinţă extraordinară, in data de 07.07.2022
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 -Se alege Preşedintele de şedinţă ,domnul consilier local_____________________,pentru
lunile iulie,august, septembrie, care va conduce si va semna hotararile adoptate de acesta.
Art. 2 - Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce ședințele Consiliului Local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea
voturilor „pentru”, a celor „împotrivă” şi a „abținerilor” numărate și evidențiate de secretarul general al
comunei în procesul-verbal al şedinţei;
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) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ sau propune Consiliului Local 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.
Art. 3. -Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al orasului Murgeni, in termenul prevazut de lege, primarului Orasului Murgeni si
prefectului judetului Vaslui si se aduce la cunostinta publică prin afisare la sediu si pe site-ul propriu
www.primaria-murgeni.ro
Initiator,
Avizeaza pentru legalitate,
Primar,
Secretar General al oraşului Murgeni,
Eduard CAZACU
Sebastian Eugen BUTNARU

Romania
Judeţ Vaslui
Oraş Murgeni
Secretar general al orasului Murgeni
Nr. 7072/05.07.2022

Raport de specialitate
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă

Avand in vedere temeiurile juridice,respectiv prevederile:

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 alin. (4) din Constituția
României, republicată,
b) articolul 10 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și
completările ulterioare;
d) art. 1 alin. (2), art. 123 alin. (1) și alin. (4), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. a) combinat cu alin. (3)
lit. a), art. 138 alin. (6) alin. (8)-(10) alin. (14) și alin. (16), art. 139 alin. (5), alin. (11) și alin. (12), art.
140 alin. (1) și alin. (2), art.139, art. 197, art. 198, art. 199, art. 233 alin. (2), art. 234, art. 235, art. 236
și art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
e) art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62 și art. 70 din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Ordinul Prefectului nr. 452 din data de 29.10.2020 privind constatarea indeplinirii conditiilor legale
de constituire a Consiliului local al orasului Murgeni,judetul Vaslui
Având in vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Murgeni dl. Eduard Cazacu
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă ,însotit de referatul de aprobare intocmit de acesta.
Prevederile dispozitiilor art. 139 alin.3, lit. a ) si al art. 196 alin 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/05.07.2019 ,
În scopul de mai sus, prezentăm spre aprobare alăturatul proiect de hotărâre.

Secretar general al orasului Murgeni,
Sebastian Eugen BUTNARU

Romania
Judeţ Vaslui
Oraş Murgeni
Primar
Nr. 7071/05.07.2022

Referat de aprobare
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă
In conformitate cu prevederile O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ,respectiv art. 123
(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).
(2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin
unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.
(3) În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul
acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care
conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul
cod pentru preşedintele de şedinţă.
(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 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.
Luand in considerare temeiurile juridice mentionate mai sus ,propun aprobarea proiectului de
hotarare in forma prezentata.

Primar,
Eduard CAZACU

