
 

 
ROMANIA 

JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 

 

PROIECT DE  H O T Ă R Â R E  nr.  1 / 2021 

privind  alegerea președintelui de ședință  

pentru perioada februarie - aprilie 2021  

  

 

 

  Consiliul  Local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara; 

Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Geoagiu nr. 1 /11.01.2021  

prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru ședințele consiliului local 

Geoagiu care se vor desfășura în perioada februarie - aprilie 2021,  

Având în vedere prevederile  art. 123 și art. 138 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ;  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 

 

Art. 1. Se alege doamna/domnul consilier _____________________________ în 

funcţia de preşedinte de şedinţă pentru perioada februarie - aprilie 2021. 

Art. 2.  Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

   Art. 3.   Prezenta hotarare se comunica : 

-    Institutiei Prefectului –judetul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Se aduce la cunoştinţă publică;   
 
 

Geoagiu, 11.01.2021  

 

 

  INITIATOR,                                                                                             AVIZAT, 

       Primar,                                                                                             Secretar General, 

ec. Cărăguț Vasile                                                                                  Jr. Cimpoeșu Maria 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



JUDEŢUL HUNEDOARA 

     ORAŞUL GEOAGIU 

            PRIMAR 

      Nr. 1 / 11.01.2021   

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință  

pentru perioada februarie - aprilie 2021 

 

Conform prevederilor art. 123 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

după declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul 

stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte 

de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi 

semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot 

deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee). 

Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: 

a)conduce şedinţele consiliului local; 

b)supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul 

votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi 

evidenţiate de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în 

procesul-verbal al şedinţei; 

c)semnează procesul-verbal al şedinţei; 

d)asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local; 

e)supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de 

soluţionare a consiliului local; 

f)aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) sau propune 

consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

g)îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local. 

Art. 138 din același act normativ prevede că sinteza dezbaterilor din şedinţele 

consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în 

parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de 

secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, iar preşedintele de 

şedinţă, împreună cu secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 

îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.. 

Pentru desfășurarea în condiții legale a ședințelor consiliului local Geoagiu se 

impune alegerea unui președinte de ședință pentru perioada februarie - aprilie 2021. 

 Faţă de considerentele prezentate am iniţiat un proiect de hotărâre pe care vi-l 

supun spre dezbatere şi aprobare. 

  

                                                                                   Primar, 

                                                                             ec. Cărăguţ Vasile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL HUNEDOARA 

PRIMARIA ORASULUI GEOAGIU 

 SECRETAR 

Nr.  1 / 14.01.2021 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință  

pentru perioada februarie - aprilie 2021 

 

Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Geoagiu si  proiectul de hotarare cu 

privire la alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie - aprilie 2021, considerăm 

că este necesară şi oportună adoptarea acestei hotărâri. 

Conform prevederilor art. 123 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, după 

declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de şedinţă, pe o 

perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate 

de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la 

art. 5, lit. ee). 

Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: 

a)conduce şedinţele consiliului local; 

b)supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu 

precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de 

secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al 

şedinţei; 

c)semnează procesul-verbal al şedinţei; 

d)asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a 

consiliului local; 

e)supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de 

soluţionare a consiliului local; 

f)aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) sau propune 

consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

g)îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local. 

Art. 138 din același act normativ prevede că sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului 

local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se 

consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, iar preşedintele de şedinţă, împreună cu 

secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îşi asumă, prin semnătură, 

responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.. 

Pentru desfășurarea în condiții legale a ședințelor consiliului local Geoagiu se impune 

alegerea unui președinte de ședință pentru perioada februarie - aprilie 2021.   

Pentru aceasta propun dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare in forma 

prezentata. 

  

SECRETAR, 

Jr. Cimpoeșu Maria 
 
 
 
 


