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PROIECT DE HOTANNNT
Cu privire la: alegerea pregedintelui de gedinld al Consiliului Local al comunei
Frdncegti pe o perioadd de 3 luni
Primarul comunei Frdncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN
Consiliul local al comunei Fr6ncesti intrunit in gedint5 ordinarH publicH la data de
...05.2021 la care participS un num5r de ..... consilieri din totalul de 15 in functie,
gedinti condusE de domnul consilier
AvSnd in vedere

:

- referatul de aprobare nr. 4281 din 2t.04.2021, cu privire la,,alegerea pregedintelui
de gedin!5 al Consiliului Local al comunei Fr6ncegti pe o perioad5 de 3 luni ";
-Referatul nr. 4280 din 21.04.202L, intocmit de secretarul general al localitSlii privind
Alegerea presedintelui de sedintd al Consiliului Local;
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru invS!5m6nt, culte, sdn5tate, cultura,
protectie sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe,

-

dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget finante, administrarea
domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si
comert, comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apHrarea ordinii
publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;
- linSnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalit5tii proiectului de hotir6re,
intocmit de citre secretarul localitStii asupra proiectului de hot5rire.
tn conformitate cu art. 123 din OUG nr.57120L9 privind Codul administrativ, cu
modificirile 9i completSrile ulterioare, art. 15 din Regulamentul pentru desfSgurarea
gedinlelor Consiliului Local al Comunei Frdncegti aprobat prin HCL nr. 6Ll5 din
L9.LL.2020.
tn temeiul art. 139 alin. (1) Si 196 alin. 1 lit a) din OUG nr.57l 2019 privind
Codul administrativ, cu modificSrile 9i complet5rile ulterioare, propune urmdtoarea :

HOTTRARE
Aft.l

Se numegte in functia de pregedinte de gedint6, pentru conducerea
gedinlelor ordinare si extraordinare ale Consiliului Local Fr6ncesti, d-nul consilier

2

Durata mandatului de pregedinte de gedinti este de 3 luni, respectiv
mai, iunie 9i iulie 202L. La sfdrgitul perioadei, mandatul inceteazS de drept.
Aft. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotSr6ri se imputernicegte
secretarul localit5gii care o va comunica la: Institutia Prefectului - judetul V6lcea,
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Nr. 4281/ 2t.04.2021
REFERAT DE APROBARE

Aft. 123 alin. 1 dispune Tn sensul cH ,, Pregedintele de gedin!5 se alege pentru o
perioad5 de cel mult 3 luni , care conduce gedinlele consiliului 9i semneazi hot5r6rile
adoptate de acestea. Pregedintele de gedin!5 se alege prin vot deschis cu majoritate
simplS, prevdzut5 de aft. 5 lit. ee) ".
Art. 15 9i urm din Regulamentul pentru desfSgurarea gedinlelor Consiliului Local
al Comunei Fr6ncegti aprobat prin HCL nr.61/5 din 19.LL.2020, dispune cu privire la
alegere pregedintelui de gedin!5 9i atribuliile acestuia.
Supunem spre aprobare Consiliului local Frdncegti prezentul proiect de hot5r6re
privind alegerea pregedintelui de sedin!5 al Consiliului local Frdncegti, pe o perioadd
de 3 luni, respectiv mai, iunie si iulie 2021, La sf6rgitul perioadei, mandatul inceteazd
de drept.
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Nr. 925 din 01.02.2021

Referat
Mandatul pegedintelui de gedin!5 desemnat prin HCL nr.57lL din 16.11.2020,
a incetat de drept ca urmare a parcurgerii perioadei pentru care a fost mandatat.
Conform OUG nr. 57l20tg privind Codul administrativ, cu modific5rile 9i completSrile
ulterioare, precum 9i a dispoziliilor Regulamentului pentru desfSgurarea gedinlelor
Consiliului Local al Comunei Frincegti aprobat prin HCL nr.61/5 din 19.11.2020 se
impune inilierea unui proiect de hotdrdre pentru alegerea unui nou pregedinte de
gedin!5 care 95 conduc5 gedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local
Fr6ncesti pentru 3 luni, respectiv februarie, maftie si aprilie 2021.
Pe parcursul exercitirii mandatului de consilier, fiecare dintre cei 15 consilieri
trebuie sE indeplineascS aceasta funclie ce implicb seriozitate, precum si dobindirea
unei experienle si profesionalism.

Secretar general,
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Afi9at a2i,22.04.202L, ora 12,00, nr.4369
la sediul primiriei comunei Fr6ncesti
ANUNT

tn conformitate cu art.7 din Legea nr 5212003 privind transparenla decizionalS
in administralia public5, republicatd, aducem la cunogtinle public5 intenlia de
supunere spre aprobare Consiliului Local al comunei Fr6ncesti a Proiectului de
hotir6re privind ,,alegerea pregedintelui de gedin!5 al Consiliului Local al comunei
Frdncegti pe o perioad6 de 3 luni

"

.

Cet5lenii interesali pot consulta proiectul de hotirdre la sediul Prim5riei gi pe
site ul instituliei.

Informalii suplimentare pot

fi

oblinute de la domnigoara Dumitragcu Maria

Lavinia, secretar general Comuna Fr6ncesti.

Primar,
PAMSCHIV DANIEL FLORIN
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Nr.4370 122.04.2021
PROCES VERBAL

Incheiat astdzi 22 aprilie 202L de c5tre primarul comunei Frdncegti, Paraschiv
Daniel Florin 9i secretar general Dumitragcu Maria Lavinia cu ocazia afigSrii anunlului
nr. 4369 din 22.04.2021 pentru aducerea la cunogtin!5 public5 a Proiectului de
hotdrdre privind ,,alegerea pregedintelui de gedin!5 al Consiliului Local al comunei
Frdncegti pe o perioadH de 3 luni ",
Locul de afigare : avizier Consiliului local Frdncesti 9i Site
Frdncegti.

-ul

Prim5riei comunei

In conformitate cu prevederile OUG nr.57120L9 privind Codul administrativ, cu
modiflcdrile 9i complet5rile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr.5212003 privind
transparenla decizionalS in administra[ia pubtic6, s-a intocmit prezentul procesverbal.

Primar ,
DANIEL FLORIN PARASCHIV
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Nr. 4485 126.04.202t
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Av6nd in vedere incetarea de drept a mandatului pregedintelui de gedin!S"sfabilit prin
HCL nr. 10 din 2L.02.202L, se impune alegerea unui pregedinte de gedintH din rdndul
membrilor consiliului local pentru conducerea gedinlelor ordinare 9i extraordinare ale
Consiliului Local Fr6ncesti.
Durata mandatului de pregedinte de gedintd este de cel mult 3 luni, propunerea fiind
f5cutt pentru lunile mai, iunie 9i iulie 2021. La sf6rgitul perioadei, mandatul inceteaz5 de
drept.
Pregedintele de gedinlH exercitt urm5toarele atribulii principale:
conduce gedingele de consiliul local;
supune votului consilierilor locali proiectele de hotHrdri 9i anun!5 rezultatul vot5rii, cu
precizarea voturilor ,, pentru ", a voturilor ,impotrivS" 9i a ,,ablinerilor" num5rate gi
evidenliate de secretarul general al UAT in procesul verbal al gedinlei;
semneaz5 procesul verbal al gedintei;
asigur5 menlinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare 9i funclionare a
consiliului local;
supune votului consilierilor locali orice problem5 care intrt Tn competenla de
solulionare a consiliului local;
aplicS, dac5 este cazul, sancliunile prev5zute la aft. 233 alin, 1 sau propune
consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni, dupd caz;
indeplinegte alte atribulii prev5zute de lege.
Supunem spre aprobare Consiliului local Fr6ncegti prezentul proiect de hot5rire
privind alegerea pregedintelui de gedinlH al Consiliului local Fr6ncegti, pe o perioad5 de 3 luni.
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Nr. 4480 din 26.04.202t
RAPORT

Privind avizarea legalititii proiectului de hotir6re conform art. 243 din O.U.G. nr. 57
2019 privind Codul Administrativ

Proiectul de

hotirire privind

,,AIegerea presedintelui de sedintd
Fr6ncesti pentru un mandat de 3 luni"

I

al Consiliului Local

Competenla
Potrivit prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57120L9 privind Codul
administrativ, cu modificErile si completbrlle ulterioare, aprobarea proiectului de hotSrAre este de
competenta consiliului local.

Dreptul material art. 123 din OUG nr.

57120L9 privind Codul administrativ, ct.t modificdrile si

complet5rile ulterioare.

Vot:

Pentru adoptarea hot5rSrii este necesar votul majoritEtii simple a consilierilor locali in functie,

prezenti la 9edint5.

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hotS16re privind ,,Alegerea
de sedintd al Consiliului Local Frdncesti pentru un mandat de 3 luni ".
*presedintelui
Secretar general,
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