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PROIECT de HOTARARE nr. 32 

privind alegerea președintelui de ședință  
pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Braniștea 

  
Consiliul Local al Comunei Braniștea având în vedere:  
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea, înregistrat sub nr. 4965/29.10.2020, în 

calitate de inițiator; 
- raportul de specialitate al Secretarului Comunei Braniștea nr. 4966/29.10.2020; 
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Braniștea; 
- prevederile art. 123 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 
  

HOTĂRĂȘTE 
  
  

Art. 1 (1) Se alege președinte de ședință, domnul/doamna ................................. care va conduce 
lucrările ședințelor Consiliului Local Braniștea, pe perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021 . 

(2) Domnul/doamna ..................................... exercită atribuțiile prevăzute de lege și de Regulamentul 
de organizare și funcționare a Consiliului local al Comunei Braniștea pentru președintele de ședință. 

 

Art. 2 În cazul în care domnul/doamna ....................................... lipsește de la ședințele Consiliului 
Local în perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021, se alege președinte de ședință domnul/doamna 
.................... . 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului General al Comunei Braniștea, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Braniștea, Instituției Prefectului - Județul Mehedinți – în 
vederea exercitării controlului de legalitate și doamnei/domnului consilier. 
  
 29.10.2020 
 
                                 Inițiator          
                      Primar,            
                                I. Marin                                                                         
                                                                                                                 Avizat de legalitate, 
                                                                                                                        Secretar 
                                                                                                                  Blăgniceanu Ionuț 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pentru ședințele Consiliului local al Comunei Braniștea 
  

 

 

Având în vedere prevederile 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 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)."   

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Mehedinți nr. 445 din 28.10.2020 prin care s-a 
constatat legalitatea constituirii Consiliului Local al Comunei Braniștea, inițiez și propun spre 

aprobare următorul proiect de hotărâre: "Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Braniștea pe perioada noiembrie 2020 – ianuarie 

2021." 

  
 

Primar, 

I. Marin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Braniștea 

  
Proiectul de hotărâre are ca obiect alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei 

Braniștea pe perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021. Proiectul de hotărâre are ca temei de drept prevederile 

art. 123 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile Regulamentului 

de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Braniștea, astfel, citez:  Art. 123 alin. (1): "După 

declararea ca legal constituit, 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)." 

Principalele atribuții ale președintelui de ședință sunt expres prevăzute la art. 123 alin. (4) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:  „(1) Președintele de ședință exercită următoarele 

atribuții principale: 

a) conduce ședințele consiliului local; 

b) supune votului consilierilor locali conținutul ordinii de zi, eventualele modificări propuse de inițiator, 

și anume retrageri sau înscrieri și procesele-verbale ale ședințelor din luna anterioară; 

c) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, împreună cu propunerile rezultate în urma 

dezbaterilor consilierilor, dacă este cazul; 

d) asigură numărarea voturilor și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, contra și a 

abținerilor; 

e) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, 

precum și procesul-verbal; În caz de refuz al președintelui de a semna, hotărârea va fi semnată de 3 

consilieri locali; 

f) asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședinței; 

g) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a 

consiliului. 

h) acordă cuvântul, asigură dezbaterea tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, întrerupe și ridică 

ședința; 

i) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute de statutul aleșilor locali sau propune consiliului 

aplicarea unor asemenea sancțiuni; 

j) semnează toate înscrisurile întocmite în numele autorității deliberative în perioada în care 

îndeplinește funcția de președinte de ședință; În caz de refuz al președintelui de a semna, înscrisul va 

fi semnat de 3 consilieri locali.  

k) reprezintă consiliul local până la intrarea în atribuțiuni a președintelui care îl urmează.  

(2) Președintele de ședință îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul Regulament 

sau însărcinări date de consiliul local." 

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale, drept pentru care, având în vedere faptul prin 

Ordinul Prefectului Județului Mehedinți nr. 445/28.10.2020 s-a constatat legalitatea constituirii Consiliului 

Local al Comunei Braniștea, supunem aprobării consiliului local alegerea unui președinte de ședință pentru 

ședințele Consiliului Local al Comunei Braniștea în perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021. 

  

Secretar General al Comunei Braniștea, 

Blăgniceanu Ionuț 
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