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                                             PROIECT DE  HOTARARE 

 

 

          Privitor la : alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

          Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, intrunit in sedinta 

ordinara in data de __februarie   2023, la  care participă un numar de  __  consilieri 

din totalul de 15 in functie. 

 

              Având in vedere: 

      -Referatul de aprobare al Primarului comunei Frâncesti , inregistrat sub 

numarul  75  din  04.01. 2023 ; 

      -Raportul compartimentului de specialitate  al secretarului comunei Frâncesti 

cu privire la initierea unui proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de 

sedinta pentru următoarele 3 luni, respectiv februarie martie si aprilie 2023, 

inregistrat  sub numarul  74 din  04.01. 2023; 

      -Avizul comisiei pentru invățământ,  culte, sănătate,  cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul  _/2023; 

      -Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul 

__/2023 ; 

     - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul__/.2023;  

       Luând in considerare : 

     -prevederile art. 9 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului 

local Frâncesti; 

     - prevederile art. 123 alin. (1) alin.1 din OUG nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ ; 

        In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind  Normele de tehnică 

legislative pentru elaborarea  actelor normative,  republicată, cu modificarile si  

completarile ulterioare ; 

        



 

        În temeiul art.  139 coroborat cu prevederile art.  196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

   57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

   Consiliul local Frâncesti ,cu un numar de ___ voturi  ,,pentru,, adoptă următoarea, 

                                                        

                                              H O T Â R A R E : 

 

         Art. 1. Se alege   în funcţia de preşedinte  de ședintă al Consiliului local al 

comunei  Frâncesti , domnul  ____, pe o perioada de 3(trei) luni  respectiv, 

ianuarie, februarie si martie 2023. 

   

    Art. 2.  Secretarul comunei va aduce la cunostiinta publica prezenta hotarare 

prin afisare la sediul institutiei cat si pe site – pagina oficială Monitorul Oficial 

Local, si o va  comunica  : 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea ;  

-   domnului  ____________;         

-    Primarului   comunei  Frâncesti ; 

                                                                                    

 

 

                                                                        Frâncesti :  04.01.2023 

 

 

  

   Initiator proiect,                                         Avizat pentru legalitate, 

       Primar                                                           Secretar general, 

DANIEL FLORIN PARASCHIV               ELENA GABRIELA LAZĂR 
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                                            RAPORT    DE    APROBARE 

 

                                  Privitor la   alegerea presedintelui de sedinta 

 

 

        Având în vedere: 

   -prevederile  Ordinului Prefectului Judetul Vâlcea nr.  673 din 23 octombrie 

2020 privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului 

local al comunei Frâncesti; 

-prevederile art. 9 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului 

local Frâncesti; 

- prevederile art. 123 alin. (1)alin.1 din OUG nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ , este necesar ca pentru lunile februarie, martie si aprilie 2023,  din 

randul domnilor consilieri   sa fie ales un alt presedinte de sedință, deoarece 

domnul Nicolaescu Filimon a fost ales presedinte de sedinta pana in luna ianuarie 

inclusiv. 

         Propun consiliului local adoptarea unei hotarari în acest sens. 

 

 

 

                                                        Primar, 

                                           PARASCHIV DANIEL FLORIN 
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                                              NR. 74 din  04.01.2023 

 

 

 

                                                           R A P O R T 

 

                                   Cu privire la alegerea presedintelui de sedinta   

                                 pentru lunile  februarie, martie si aprilie 2023 

 

 

        In conformitate  cu prevederile art. 123 alin. (1)alin.1 din OUG nr. 57/2019, 

privind Codul Administrativ ,  sedintele Consiliului local sunt conduse de catre un  

presedinte de sedinta ales pe  o perioada de 3 luni. 

       Avand in vedere: 

-prevederile art. 9  din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului 

local Frâncesti;   

        In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind  Normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea  actelor normative,  republicată, cu modificarile si  

completarile ulterioare ; 

      Tinand cont ca prin HCL nr. 94/ 2022, domnul  Nicolaescu Filimon a fost ales 

presedinte de sedinta pentru lunile noiemnrie, decembrie 2022 si ianuarie 2023, 

mandatul său ca presedinte de sedinta s-a incheiat, urmând alegerea unui alt 

presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni, incepand cu sedintele desfasurate 

in luna  februarie . 

       Fata de cele prezentate vă propun initierea unui proiect de hotarare cu privire 

la alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce sedintele de consiliu  in lunile 

februarie, martie si aprilie  2023.. 

 

 

                                                      Intocmit, 

                                               LAZAR GABRIELA 
 

 


