ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMLINA COGEALAC

PRIMAR

Nr.28105. 10.2022

PROIECT

DE

HOTARARE

privind alegerea presedintelui de sedinta
- Consiliul Local Cogealac, jud.Constanta, intrunit in sedinta: ordinara
/ extraordinara / extraordinara de indata din data de azi
_2022;
- Avand in vedere proiectul de t otu"*. -Jrirrirrd
alegerea
presedintelui de sedinta nr. 28105.10.2022, Referatul de aprobare
a
initiatorului d-lui primar CATI HRISTU nr.8546 /05.10.2022 Raportul de
,
specialitate nr.8547105.10.2022, intocmit de d-na jr. Delcea Lenuta secretar
general al comunei precum si Avizut -comisiei de ipecialitate pe
domenii de
activitate a Consiliului Local Cogealac nr. l, 2 si 3 iniegistrate sub

nr.

l,nr._l

_,tr.

lavizat

pentru legalitate de catre t....turuT gerr.*t .".".ei a-na jr. D.l..u Lenuta
;
- In temeiul art r23, si ale art.l96, "l
alin (1), lit.a, din oUG nr.57l2ol9
privind C,odul Administrativ ;

HOTARASTE:
Art.l -

Se alege prin votul deschis al

majoritatii simple , presedinte
de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, d-ul
, care va conduce sedintele consiliului si va exercita
atributiile prevazute de Codul administrativ.
Art.2- Secretarul general al comunei va transmite prezentahotarare
tuturor factorilor interesati.

(d-na)_

-

INITIATOR,

AYIZAT'P
ECRETAR GEN

Ex.16 din care : -1 ex secretar general al comunei
-14 ex. consilieri local si Comisiei nr.l, 2,3 a Con
-1 ex. Prefectura Constanta

LEGALITATE.

L AL COMUNEI,
LENUTA

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMLINA COGEALAC
PRIMAR

Nr.

8546

I 05.102022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta

Avand in vedere prevederile art.123

alin(l), lit.a, din ouG

nr.57120019,

cosiliului Local cogealac, respectiv

- a

expirat

, y?

art.l36 si ale art.l96,

privind codul Administrativ, precum

si a faptului ca, perioada de cel mult

- consilier local

,

3

luni

a presedintelui de sedinta

dna Strugaru Mariana

propunem alegerea

sedinta pentru urmatoarea perioada de cel

murt

unui presedinte de

3 luni.

INITIATOR,

DATA

:

Ex.l6 din care :
ex.2- originale I ex.secretar general
ex. 1 4-copii consilieri locali

a

si

I ex.Prefectura Constanta

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA COGEALAC
PRIMAR IA
SECRETAR GENERAL

Nr.

8547 /05.10.2022

RAPORT DB SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta

In conformitate cu prevederile Codului administrativ

adoptat
prin OUG nr.57120019, consiliul local alege dintre membrii sai, in termenul
stabilit atat prin Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local
Cogealac adoptat prin HCL nr.35118.12.2019, cat si prin prevederile codului
administrativ , un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care va
conduce sedintele consiliului si semneazahotararile adoptate de acesta.
Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate
simpla respectiv, primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul
membrilor prezenti la o sedinta , cu conditia indeplinirii cvorumului.
Precizam ca, sedintele Consiliului Local Cogealac se desfasoara legal
prin prezenta majoritatii consilierilor locali in functie respectiv un nrumar de l5
consilieri in functie, deci cvorumul este de 8 consiliei locali prezenti pentru a se
desfasura sedintele legal, cea ce pentru alegerea presedintelui un numar de 5
voturi pentru.
Presedintele de sedinta exercita atributiile stabilite
prin codul
administrativ la art.123, alin(4)

SECRETAR GENE
Jr. Del

Ex.l4 din care

AL COMUNEI,
nuta

:

ex.Z- originale
ex.

I

ex.secretar genera si

l4-copii consilieri locali

ex.Prefectura Constanta

