ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
P R O I E C T nr. 7 din 7.02.2021

Avizat,
Secretar general,
Ionel Bostan

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului
local al comunei Bodești în perioada februarie, martie și aprilie 2021
Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Bodești nr. 740 din 7.02.2021;
b) Raportul compartimentului de resort cu nr. 741 din 7.02.2021;
c) Prevederile art. 123 alin. (1), 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. 68 din 23.12.2020 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local Bodești;
în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (14), art. 139 alin. (1) și și art. 196 alin. (1) lit. a) din
OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al
Bodești care va conduce lucrările Consiliului local al comunei Bodești în perioada februarie, martie
și aprilie 2021, în persoana domnului/ doamnei ______________________________.
Art. 2. Preşedintele de şedinţă, exercită atribuţiile prevăzute în Regulamentul de Organizare
şi Funcţionare al Consiliului Local Bodești şi OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ.
Art. 3. Secretarul general al 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. 740 din 7.02.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va
conduce lucrările Consiliului local al comunei Bodești în perioada februarie,
martie și aprilie 2021
În conformitate cu prevederile articolului nr. 123 din OUG nr. 57/ 2019 privind
Codul Administrativ, 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).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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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările
Consiliului local al comunei Bodești în perioada februarie, martie și aprilie 2021
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza prevederilor art. 123, 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, cu modificările şi completările ulterioare.
Referitor la aplicarea prevederilor art. 136 alin. (8) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ în cazul aprobării hotărârilor care au ca obiect alegerea preşedintelui de şedinţă,
precum şi a comisiilor de specialitate după constituirea unui nou consiliu local, precizăm
următoarele:
Partea a lll-a, Titlul V, Capitolul III, Secţiunea a 2-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 reglementează organizarea consiliului local, instituind norme cu privire la modalitatea de
alegere preşedintelui de şedinţă.
Astfel, în conformitate cu prevederile art. 123 legiuitorul a reglementat în ceea ce priveşte
preşedintele de şedinţă, m om entul alegerii acestuia, respectiv după declararea ca legal constituit
a consiliului local, durata m andatului preşedintelui de şedinţă, respectiv pe o perioadă de cel mult
3 luni, m odalitatea de alegere a preşedintelui de şedinţă - prin vot deschis cu majoritate
simplă, term enul pentru adoptarea actului adm inistrativ - respectiv termenul stabilit prin
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, precum şi rolul acestuia în raport de
activitatea desfăşurată în cadrul autorităţii deliberative, respectiv conducerea şedinţelor
consiliului şi semnarea hotărârilor adoptate de acesta.
Spiritul reglementării prevăzut de art. 123 din Codul administrativ vizează operaţionalizarea
unor structuri care să faciliteze desfăşurarea activităţii consilierilor locali în cadrul consiliului local,
operaţionalizarea acestora realizându-se într-un moment clar definit în existenţa consiliului local,
respectiv după constituirea acestuia.
Art. 136 alin. (8) din Codul administrativ reglementează obligativitatea autorităţilor
deliberative de a dezbate proiectele de acte normative doar dacă sunt însoţite de o serie de
documente obligatoriu de redactat şi aprobat de instituţii juridice specifice existente. Menţionăm
astfel, cu titlu de exemplu existenţa unor compartimente de resort la nivelul aparatului de
specialitate al primarului pentru redactarea rapoartelor [art. 136 alin. (8), lit. b)] ori existenţa unor
comisii de specialitate constituite la nivelul consiliului local nou constituit în cazul emiterii avizelor cu
caracter consultativ [art. 136 alin. (8), lit. c).
Astfel, din interpretarea sistemică a prevederilor ante-menţionate reiese faptul că, la un
momentul constituirii consiliului local, pentru dezbaterea şi adoptarea hotărârilor care vizează
alegerea preşedintelui de şedinţă, avizele comisiilor de specialitate vor lipsi, având în vedere faptul
că la momentul supunerii dezbaterii hotărârilor care au acest obiect nu există structurile care să
poată formula şi prezenta în faţa consiliului local aceste avize, consider că proiectul de hotărâre
inițiat privind alegerea preşedintelui de şedinţă poate fi adoptat.
Secretar general al comunei Bodești,
Ionel BOSTAN

