
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
P R O I E C T nr. 44 din 19.06.2020 

 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar general, 
Bostan Ionel 

 

HOTARARE  

privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : iulie,  august și septembrie  ale 
anului 2020 

 
 
 Având în vedere: 
 Referatul nr. 3451 din 19.06.2020 a secretarului  general comunei Bodești prin care propune 
alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al comunei Bodești pentru şedinţele din lunile 
ianuarie-martie 2020; 
 Referatul de aprobare a Primarului comunei Bodești  nr. 3452 din 19.06.2020; 
 Raportul compartimentului de resort  cu nr. 3453 din 19.06.2020; 
 Prevederile art. 123 alin. (4), ale art. 138 alin. (6), (8), (9) şi (10), ale art. 140 alin. (1) şi (3), ale 
art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) şi ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” şi ”b” din 
OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ; 
 Prevederile H.C.L. nr. 37 din 31.08.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Local Bodești;  
 In baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,  
 
 Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 
 
 Art. 1. Se aprobă alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al 
Bodești pentru şedinţele din lunile: iulie,  august și septembrie ale anului 2020 în persoana domnului/ 
doamnei  ______________________________. 
 Art. 2.  Preşedintele de şedinţă, exercită atribuţiile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local Bodești aprobat prin H.C.L. nr. 37 din 31.08.2016 şi OUG nr. 57/ 2019 
privind Codul Administrativ. 
 Art. 3.  Primarul comunei Bodești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
aparatul de specialitate al primarului comunei Bodești. 
 Art. 4.  Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor interesate prezenta 
hotărâre. 

 
Inițiator, 
Primar, 

 Marinel BARNA 
 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ________ 2020, cu 
respectarea art. 139, alin. (1), (majoritate simplă), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de ____voturi pentru, ____ abţineri şi ____ voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în 
funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 
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 Nr. 3451 din 19.06.2020 
 
 
 
 
 

REFERAT 
 
 
 
 
 Având în vedere: 
 Prevederile OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ; 
 Prevederile H.C.L. nr. 37 din 31.08.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Bodești; 
 Prevederile conform cărora ’’consiliului local alege dintre membrii săi, în termenul 
stabilit prin regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului local, un preşedinte de 
şedinţa, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului si semnează 
hotărârile adoptate de acesta”, 
 propun iniţierea unui proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” 
al Consiliului Local al comunei Bodești pentru şedinţele din lunile iulie-septembrie ale 
anului 2020. 
 Vă mulţumesc! 

 
 
 

Secretar, 
Ionel BOSTAN 
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 Nr. 3452 din 19.06.2019  

         
 

REFERAT DE APROBARE 
asupra proiectului de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe 

pentru lunile : iulie,  august și septembrie  ale anului 2020 
 
 

 În conformitate cu prevederile articolului nr. 123 din OUG nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ, consiliul local alege dintre membrii săi, in termenul stabilit prin 
regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului local, un preşedinte de şedinţa, pe 
o perioada de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului si semnează hotărârile 
adoptate de acesta. Consilierul local ales poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel 
puţin unei treimi din numărul consilierilor locali in funcţie, prin hotărâre adoptată cu 
majoritate absoluta. 
 Preşedintele de şedinţa exercita următoarele atribuţii principale: 
 conduce şedinţele consiliului local; 
 supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunţa rezultatul votării, 
cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abţinerilor numărate si 
evidenţiate de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ- teritoriale in 
procesul-verbal al şedinţei; 
 semnează procesul-verbal al şedinţei; 
 asigura menţinerea ordinii, in condiţiile regulamentului de organizare si funcţionare 
a consiliului local; 
 supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de 
soluţionare a consiliului local; 
 aplica, daca este cazul, sancţiuni sau propune consiliului aplicarea unor asemenea 
sancţiuni, după caz; 
 îndeplinește alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare si 
funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local 
 Faţă de cele prezentate anterior, vă rog să hotărâţi. 

 
 
 

PRIMAR 
Marinel BARNA 
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Nr. 3453 din 19.06.2019  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru 

lunile: iulie,  august și septembrie  ale anului 2020 
 

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza: 
- Prevederilor art. 123 alin. (4), ale art. 138 alin. (6), (8), (9) şi (10), ale art. 
140 alin. (1) şi (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 
197 (1) şi ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” şi ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind 
Codul Administrativ, care precizează: 
Art. 123 (4) Preşedintele de şedinţa exercita următoarele atribuţii principale: 
a) conduce şedinţele consiliului local; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunţa rezultatul votării, cu precizarea 
voturilor pentru, a voturilor împotriva si a abţinerilor numărate si evidenţiate de secretarul general al 
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al şedinţei; 
c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 
d) asigura menţinerea ordinii, in condiţiile regulamentului de organizare si funcţionare a consiliului 
local; 
e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de soluţionare a 
consiliului local; 
f) aplica, daca este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea 
unor asemenea sancţiuni, după caz; 
g) indeplineste alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare si funcţionare a 
consiliului local sau alte insarcinari date de către consiliul local 
Art. 138 (6) Preşedintele de şedinţa este obligat sa asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru 
susţinerea proiectului de hotarare ori de cate ori acesta o solicita, precum si de către delegatul sătesc, 
după caz. 
(8) Preşedintele de şedinţa are dreptul sa limiteze durata luărilor de cuvânt, in funcţie de obiectul 
dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, 
precum si timpul total de dezbatere a proiectului. 
(9) Preşedintele de şedinţa permite oricând unui consilier local sa răspundă intr-o problema de ordin 
personal, in probleme prevăzute de regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului sau atunci 
când a fost nominalizat de un alt vorbitor. 
(10) Preşedintele de şedinţa sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune 
încheierea dezbaterii unei probleme puse in discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a 
dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează daca propunerea este adoptata cu majoritate 
simpla 
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Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele 
de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii/subdi vizi unii 
administrativ-teritoriale. 
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în 
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. In acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local, 
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al 
şedinţei. 
Art. 154 (1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 
prevederilor Constituţiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a 
ordonanţelor si hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare 
si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale 
celorlalţi conducători ai autoritarilor administraţiei publice 
ecentrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum si a hotărârilor 
consiliului judeţean, in condiţiile legii 
Art. 196 (1) In exercitarea atribuţiilor ce le revin, autoritățile administraţiei publice locale adopta sau 
emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmeaza: 
a) consiliul local si consiliul judeţean adopta hotarari  
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele 
administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data 
adoptării, respectiv emiterii 
Art. 243 (l)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale indeplineste, in condiţiile 
legii, următoarele atribuţii: 
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, 
respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului 
judeţean, după caz; 
b) participa la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean 
(11) Dispoziţiilor art. 129 alin. (I) şi (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, care precizează: 
Art. 129 (1) Consiliul local are iniţiativa si hotărăşte, in condiţiile legii, in toate problemele de interes 
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administraţiei publice 
locale sau centrale 
(14) Consiliul local indeplineste orice alte atribuţii, in toate domeniile de interes local, cu excepţia celor 
date in mod expres in competenta altor autoritati publice, precum si orice alte atribuţii stabilite prin lege 

 - şi poate fi supus spre aprobare 
 

 
 

 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
 

 
 

 
 


