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PROIECT DE HOTARARE NR 10 

DIN DATA DE 13.10.2021 

privind aprobarea   alegerii Presedintelui de sedinta  

 

Cheaua Florin Olimpiu  – Primarul comunei Satchinez  

Vazand prevederile art 123 alin 1 din OUG nr 57/2019  privind Codul administrative 

Avand in vedere  ca dna consilier  BADEA ILDIKO MARINELA  a condus sedintele 

Consiliului Local al comunei Satchinez pentru o perioada de trei luni  

Vazand prevederile art. 136  alin .1 lit  , din OUG nr 57/2019  privind Codul administrativ   

Propun Consiliului  local urmatorul  

 

 PROIECT DE HOTARARE 

 

ART.1 Se numeste dl / dna___________presedinte de sedinta . Presedintele de sedinta va 

conduce sedintele Consiliului Local al comunei Satchinez pentru o perioada de trei luni –  octombrie 

2021 – decembrie  2021 . Presedintele de sedinta se va alege cu majoritate simpla prin vot deschis .  

ART. 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.  

ART. 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.  

ART. 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;  
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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.  

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică membrilor consiliului local, primarului comunei 

Satchinez, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Instituţiei Prefectului 

şi celor interesaţi, prin grija secretarului unităţii administrativ – teritoriale. 

INITIATOR -       PRIMAR 

CHEAUA FLORIN OLIMPIU  

                                                         

 

  

                                                     AVIZAT – SECRETAR GENERAL  

  

Aviz Proiect de Hotarare privind  aprobarea   alegerii Presedintelui de sedinta 
  

 

                                                                                                        
COMISIA IV – Comisia pentru învățământ, cultură, tineret, culte, probleme ale  minorităților, societate civilă, tineret și 
activități sportive 

 
              1. GRAD VASILICA MIRELA -președinte  
   2. BADEA ILDIKO MARINELA –secretar  
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