
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMT]NA COGEALAC
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alegerea presedintelui de sedinta

- Consiliul Local Cogealac, jud.Constanta, intrunit in sedinta: ordinara
/ extraordinara / extraordinara de indata din data de azi 30. o7 292y.

- Avand in vedere . Proiectul de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta */9...tk-,.,th.021, Referatul de aprobare a
initiatorului d-luiprima"r CATr HRISTU nr.l.6!1. t/.q..4/...ZOZl . Raportul de
specialitate nr. X.9!.1..1!9|.?1...2021, inrocmit de d-na jr. Delcea Lenuta secretar
general al comunei precum si Avizul comisiei de specialitate pe domenii de
activitate a Consiliului Local Cogealac nr.1, 203 inregistrat sub
nr. 1 I'f,l'130. C2 2tat,nr*_!64 Jo.e2_,_ba,tr. .4
contrasemtat pentru legalitate de catre secretarul general al comunei
Delcea Lenuta ;

d-na jr.

- In temeiul art 123, si ale art.l96, alin (1), lit.a, din OIJG nr.57/2019
privind Codul 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 (d-na)_ VuU,f

/O /g , care ya conduce sedintele consiliului si va exercita
atributiile pr ev azute de Codul admini strativ.

Art,2. - Secretarul general al comunei va transmite prezetta hotarare
tuturor lactorilor interesati.

Hotararea a fost adoptata cu 3 voturi pentru, - voturi
impotriva, din totalul de rK consilieri
consiliei in functie .

prezerrti la sedinta, din cei 15

NTA,

/ LL.

CONTRASEMNAT U LEGALITATE,
SECRETAR G AL COMI]NEI,

PRESEDINTE DE SEDI

Data 30 .91, 2g//

jr.D A



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNACOGEALAC
PRIMAR Nr. f6!t rh,4 zozt

REFERAT DEAPROBARE

la proiectul de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta

Avand in vedere prevederile arI.123 , aft.136 si ale art.196,

alin(1), lit.a, din OUG nr.57/20019, privind Codul Administrativ, precum

si a faptului ca, perioada de cel mult 3luni a presedintelui de sedinta a

Cosiliului Local Cogealac, respectiv dl Turcitu Vasile

- consilier local - a expirat, va propunem. alegerea unui presedinte de

sedinta pentru urmatoarea perioada de cel mult 3 luni.

INITIATOR,
PRIMAR,

CAAIIIRISTU

DATA : at-o. ot . 2og Y'}-\
Ex.l6 din care :

ex.2- originale 1 ex.secretar general si I ex.Prefectura Constanta
ex. 1 4-copii consilieri locali



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMLINA COGEALAC
PRIMARIA
SECRETAR GENERAL Nr. 5683 /20.07.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind alegerea

oresedintelui de sedinta

In conformitate cu prevederile Codului administrativ adoptat
prin OUG rr.5712Q019, consiliul local alege dintre membrii sai, in termenul
stabilit atat prin Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local
Cogealac adoptat prin HCL rr.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 semneaza hotararile adoptate de acesta.

Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu maj oritate
simpla respectiv, primul numar natural mai mare decat jumatate din totalui
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 15

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 \a art.l23. alin(4)

SECRETAR G
Jr'

AL COMUNEI,
uta

Ex.16 din care :

ex.2- originale 1 ex.secretar general si 1 ex.Prefectura Constanta
ex. 14-cooii consilieri locali




