ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL PETELEA

proiect
HOTĂRÂREA nr.

/ 2019

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele
Consiliului local al comunei Petelea în perioada 1.01.2020-31.03.2020
Consiliul Local al Comunei Petelea,
Întrunit în şedinţă ordinară în data de 17.12.2019,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
şedinţele Consiliului local al comunei Petelea în perioada 1.01.2020-31.03.2020, înaintat de către
primarul Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 4919/2019,
- raportul de specialitate nr. 4920/2019 înaintat de compartimentul de specialitate;
- avizul Comisiei juridică şi de disciplină, protecţia mediului, sport şi turism,
- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi
urbanism,
- avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi
protecţia copilului;
În baza:
- H.C.L. nr.3/24.06.2016 prin care se declară legal constituit Consiliul Local al comunei
Petelea;
- H.C.L. 7/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Local al comunei Petelea, judeţul Mureş;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul art. 123 alin. (1) şi (4) art.129 al.(2) lit.a), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta:

H O T Ă R Â R E:
Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă a Consiliului Local al comunei Petelea, judeţul Mureş, d-l
Chiheri Agrinol-Simion - consilier local, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 1.01.2020 - 31.03.2020,
care va exercita atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului local al comunei Petelea pentru preşedintele de şedinţă, conduce şedinţele consiliului local
şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-l Chiheri AgrinolSimion.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică d-lui Chiheri Agrinol-Simion şi Instituţiei Prefectului –
Judeţul Mureş.
Preşedinte de şedinţă,
Marcel Ardelean

Secretar general,
Mihai Moldovan

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
PRIMARUL COMUNEI PETELEA
NR. 4919/11.12.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru şedinţele Consiliului Local Petelea în perioada 1.01.2020-31.03.2020

Având în vedere art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit
cărora, cităm: "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 preşedintelui de şedinţă este de trei luni, astfel cum a fost aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 2012 şi ţinând seama de faptul că mandatul actualului
preşedintede şedinţă, d-l Marcel Ardelean, expiră la sfârşitul lunii decembrie 2019, iniţiez şi propun
spre aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele
Consiliului local al comunei Petelea în perioada 1.01.2020-31.03.2020.

Primar,
Sorin-Pompei Pădurean

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI PETELEA
NR. 4920 / 11.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele
Consiliului local al comunei Petelea în perioada 1.01.2020-31.03.2020
Proiectul de hotărâre are ca obiect alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al
comunei Petelea pentru şedinţele din perioada 1.01.2020-31.03.2020.
Proiectul de hotărâre are ca temei de drept prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, care prevăd: "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)."
Principalele atribuţii ale preşedintelui de şedinţă sunt expres prevăzute la art. 123 alin. (4) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:
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.
În conformitate cu dispoziţiile art. 123 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, în situaţia absenţei preşedintelui de şedinţă în intervalul pentru care a fost ales, se va
proceda la alegerea unui alt preşedinte de şedinţă, la propunerea consilierilor locali. Acesta exercită
atribuţiile conferite de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local pentru
preşedintele de şedinţă.
Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale şi de oportunitate, drept pentru care, având
în vedere faptul că mandatul domnului consilier local Marcel Ardelean, expiră la 31.12.2019, supunem
aprobării consiliului local alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al
comunei Petelea pentru perioada 1.01.2020-31.03.2020.

Secretar general al comunei Petelea,
Mihai-Ilie Moldovan

