ROMANIA
JUDETUL vAlcen

coMUNA rnAncegrr
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTANNNC
Cu privire la: alegerea pregedintelui de gedintd al Consiliului Local al comunei
Frdncegti pe o perioadd de 3 luni

Primarul comunei Frdncesti, PARASCHIV DANIEL FLORIN
Consiliul local al comunei FrSncesti intrunit in gedint5 ordinarE public5 la
la data de
participS
...08.2021 la care
un num5r de ..... consilieri din totalul de 15 in
in funcfie,
gedintd condus5 de domnul consilier
Av6nd in vedere :
- referatul de aprobare nr.7397 din30.07.2021, cu privire la,,alegerea pregedintelui
de gedinli al Consiliului Local al comunei Fr6ncesti pe o perioad5 de 3 luni ";
-Referatul nr.7396 din 30.07.202L, intocmit de secretarul general al localitSlii privind
Alegerea presedintelui de sedintd al Consiliului Local;

- rapoaftele de avizare ale comisiei pentru invdt5mdnt, culte, s5n5tate, 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
comeft, comisiei pentru administratie publica locala, juridice, apSrarea ordinii
publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;
- lindnd seama de rapoftul de avizare sub aspectul legalit5tii proiectului de hot5rSre,
intocmit de cStre secretarul localitSlii asupra proiectului de hot5r6re.
in conformitate cu art. 123 din OUG nr.57l2OL9 privind Codul administrativ, cu
modific5rile 9i completdrile ulterioare, art. 15 din Regulamentul pentru desfSgurarea
gedinlelor Consiliului Local al Comunei Fr6ncegti aprobat prin HCL nr. 6U5 din
19.11.2020.

tn temeiul aft. 139 alin. (1) si 196 alin. 1 lit

a)

din OUG nr. 571 2019 privind
Codul administrativ, cu modificSrile 9i completSrile ulterioare, propune urm5toarea :

HOTARARE
Aft.l

Se numegte in functia de pregedinte de gedint5, pentru conducerea
gedinfelor ordinare si extraordinare ale Consiliului Local Fr6ncesti, d-nul consilier

Art.

2

Durata mandatului de pregedinte de gedinti este de 3 luni, respectiv
august, septembrie 9i octombrie 202t. La sf6rgitul perioadei, mandatul inceteaz5 de
drept.

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a

prezentei hotdrdri se imputernicegte
secretarul localitStii care o va comunica la: Institutia Prefectului - judetul V6lcea,
Primarului si Consilierului .....

INITIATOR
PRIMA&
PARASCHIV

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRET,
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ROMANIA
JUDETUL vAlcBa

coMUNA nnANcngrr

AYIZAT
PRIMAR,
PARASCHIV Daniel - Florin

Nr. 7396 din 30.07.2021

Referat
Mandatul pesedintelui de sedinti desemnat prin HCL nr. 26 din 28.05.2021, a
incetat de drept ca urmare a parcurgerii perioadei pentru care a fost mandatat.
Conform OUG nr. 57120t9 privind Codul administrativ, cu modificdrile 9i complet5rile
ulterioare, precum si a dispoziliilor Regulamentului pentru desfSgurarea gedinlelor
Consiliului Local al Comunei Frdncegti aprobat prin HCL nr. 6U5 din 19.11.2020 se
impune inilierea unui proiect de hot5r6re pentru alegerea unui nou pregedinte de
gedin!5 care gi conduc5 gedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului Local
Fr6ncesti pentru 3 luni, respectiv august, septembrie si octombrie 202L.
Pe parcursul exercit5rii mandatului de consilier, fiecare dintre cei 15 consilieri
trebuie sd indeplineasc5 aceasta func[ie ce implicd seriozitate, precum si dob6ndirea
unei experiente si profesionalism.

Secretar general,
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Nr. 73971 30.07 .202L
REFERAT DE APROBARE

Aft. 123 alin. 1 dispune in sensul cE ,, Pregedintele de gedin!5 se alege pentru o
perioad5 de cel mult 3 luni , care conduce gedinlele consiliului 9i semneaz5 hot5r6rile
adoptate de acestea. Pregedintele de sedin!5 se alege prin vot deschis cu majoritate
simplS, prevdzutS de art. 5 lit. ee) ".
Art. 15 9i urm din Regulamentul pentru desfSgurarea gedinlelor Consiliului Local
al Comunei Fr6ncegti aprobat prin HCL nr.6U5 din 19.LL.2020, dispune cu privire la
alegere pregedintelui de sedint5 si atributiile acestuia.
Supunem spre aprobare Consiliului local Fr6ncegti prezentul proiect de hot5rdre
privind alegerea presedintelui de gedin!5 al Consiliului local Fr6ncegti, pe o perioadd
de 3 luni, respectiv august, septembrie si octombrie 202t La sf6rgitul perioadei,
mandatul inceteazd de drept.

PRIMAR,

Paraschiv Daniel
niel Florin
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AVIZAT,
PRIMAR
PARASCHIV DANIEL

- FLORIN

RAPORT DE SPECIALITATE
Av6nd in vedere incetarea de drept a mandatului pregedintelui de
n!5 stabilit prin
HCL nr. 26 din 28.05.202t, se impune alegerea unui pregedinte de gedint5-t[n--i6ndul
membrilor consiliului local pentru conducerea gedinlelor ordinare 9i extraordinare ale
Consiliului Local Fr6ncesti.
Durata mandatului de pregedinte de gedint5 este de cel mult 3 luni, propunerea fiind
fdcut5 pentru lunile august, septembrie si octombrie 202L. La sf6rgitul perioadei, mandatul
inceteaz5 de drept,
Presedintele de gedin!5 exercit5 urm5toarele atribulii principale:
conduce gedinlele de consiliul local;
supune votului consilierilor locali proiectele de hotH16ri 9i anun!5 rezultatul vot5rii, cu
precizarea voturilor pentru ", a voturilor ,jmpotrivS" si a ,,ablinerilor" numirate 9i
evidentiate de secretarul general al UAT in procesul verbal al gedinlei;
semneaz5 procesul verbal al gedintei;
asigur5 menlinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare 9i functionare a
consiliului local;
supune votului consilierilor locali orice problem5 care intr5 in competenla de
solulionare a consiliului local;
aplicS, dac5 este cazul, sancliunile previzute 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 hot5rSre
privind alegerea presedintelui de sedint5 al Consiliului local Frdncegti, pe o perioadb de 3 luni.
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::

Tel:0250/762601;

= FRANCESTI
02 5 0/7 62 7 5 5 e-mail :francestiprimar

Afisat a2i,02.08.2021, ora 12,00, nr.7466
la sediul prim5riei comunei Fr6ncesti

ANUNT

tn conformitate cu art.7 din Legea nr 5212003 privind transparenla decizional[
in administralia publicS, republicatS, aducem la cunogtin!5 publicd intenlia de
supunere spre aprobare Consiliului Local al comunei Frdncegti a proiectului de
hotSr6re privind alegerea pregedintelui de sedin!5 al Consiliului Local al comunei
Fr6ncegti pe o perioad5 de 3 luni .
CetSlenii interesali pot consulta proiectul de hot5r6re la sediul primSriei pot face
propuneri, sugestii sau recomand5ri pe marginea acestuia p6n5 la data de 20 august
2021.

Informalii suplimentare pot

fi

oblinute de la domnigoara Dumitrascu Maria

Lavinia, secretar general Comuna FrSncesti.

Primar ,
PARASCHIV Danie|

PRIMARIA COMLNEI FRANCESTI
= FRANCESTI
Tel:0250/76260l ; Fax; 0250/762755 e-mail; 'r anc e s t ipr i m ar i a@y ah o o. c o m
Nr.7467

I 02.08.202t
PROCES VERBAL

Incheiat ast5zi 02 august 2021 de cStre primarul comunei FrSncegti, paraschiv
Daniel Florin 9i secretar general Dumitragcu Maria Lavinia cu ocazia afig5rii anunlului
nr. 7466 din 02.08.2021 pentru aducerea la cunogtin!5 publicS a proiectului de
hotSr6re privind ,,alegerea pregedintelui de sedinti al Consiliului Local al comunei
Fr6ncegti pe o perioad5 de 3 luni ".
Locul de afiSare : avizier Consiliului local Frdncesti Site
9i
Fr6ncegti.

-ul

primdriei comunei

In conformitate cu prevederile OUG nr.57l2OL9 privind Codul administrativ, cu
modificdrile gi complet5rile ulterioare, precum gi cu cele ale Legii nr.5212003 privind
transparenta decizionalS in administralia publicS, s-a intocmit prezentul procesverbal.

Primar,
DANIEL FLORIN PARASCHIV

Secretar General,
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Nr. 7508 din 03.08.2021
RAPORT

Privind avizarea

legalitilii proiectului de hotdrAre conform aft. 243 din O.U.G, nr.5l
2019 privind Codul Administrativ

Proiectul de hotdr6re privind ,,Alegerea presedintelui de sedintd
Fr6ncesti pentru un mandat de 3 luni"

I

al Consiliului Local

Competenla
Potrivit prevederilor art. 139 alin, (1) 9i art. 196 alin.(l) lit.a) din OUG nr. 57120t9 privind Codul
administrativ, cu modificHrile 9i complet5rile ulterioare, aprobarea proiectului de hot5rAre este de
competenta consiliului local.

Dreptul material arL. t23 din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modific5rile

si

complet5rile ulterioare.

Vot:

Pentru adoptarea hot5r6rii este necesar votul majoritSlii simple a consilierilor locali in funcfie,
prezenti la gedin!5.

Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hot5rire privind ,,AIegerea
presedintelui de sedinti al Consiliului Local Fr6ncesti pentru un mandat de 3 luni ".
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