ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSIUUL LOCAL

HorARAna
privind alegerea presedintelui cle seclinta
pentru perioada octombrie noiembrie 2019

-

Yazand referatul Primarului comunei Brazi si raportul secretarului
unitatii administrativteritoriale prin care se propune alegerea presedintelui de sedinta
pentru perioada actombrie noiembrie 2019;
Avand in vedere prevederile ar1.l23 alin.(l) si alin.(3) din ordonanta
de urgenta nr.57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

In conformitate cu prevederile cuprinse in Regulamentul de organizare gi
funclionare al
Consiliului Local al comunei Brazi,Judetul prahova:
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local
Brazi si avizul secretarului unitatii administrativ-teritoriale:
In temeiul afi* 196 alin.(l) lit. a) din din Ordonanra de ursenra
nr.57 din 3 iLrlie 2019
privind Codul administrativ.
Consiliul local al comunei Brazi,iucletul Prahova acloptd prezento
ltotdrare:

.. Art.I. (1) Aproba alegerea domnului consilier cosTEA MIHALACHE MARIAN. in
calitate de presedinte al seclintei consiliului local, care va conduce
sedintele Consiliului Local
al comunei
judetul Prahova in perioada octombrie noiembrie
.Brazi.
2019 si va semna
hotararile adoptate de acesta.
(2) In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, domnul
consilier DUMITRACHE
VASILE va conduce gedinla respectiva si va exercita pentru aceasta
sedinta atribuliile prevdzute
de lege pentru pregedintele de gedin16.
Art' 2 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica. in
conditiile legii,
persoanelor si autoritatilor interesate prin grija secretu.ului
unitatii administrativ-teritoriale.
PRE$EDTNTE DE $EDrNTi,
Miltai Miholache

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Georgeta Enescu
Brazin 17 septembrie 2019.
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REFERAT

de aprobare er proiectului cle hotarare privincl alegerea
presedintelui de seclints pentru periooda octombrie - noiembrie 2019

Regulamentul de otganizare gi funcfionare al Consiliului Local al comune
i Brazi,
judetul Prahova, reglementeaza faptul ca, dupa declararea ca
legal constituit, consiliul
local alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis
al majoritatii
consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioa<ia de
eel mult dclua
luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hoiararile acloptate
de acesta"
Potrivit prevederilor afi. 123 alin.(l) din Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ, dupd declararea ca legal constittJt,
consiliul local alege
dintre membrii sdi, in termenul stabilit prin regularn.rrt'rt de organizare
qi funclionare a
consiliului local, un preqedinte de qedin{E, pe o perioadl de cel mr-rlt 3 luni"
care conduce
gedin{ele consiliului qi semneazl hotdrdrile adoptate de
acesta. preqeclintele de qedin{d se
alege prin vot deschis cu majoritate simpld
Conform art" 123 alin.(3) din acelasi act normativ, in cazul in care pregedintele
de
gedinld lipseqte. la propunerea consilierilor locali, din r6ndul
acestora esre ales un alt
pregedinte de qedin{a, prin hotdr6re adoptatd cu majoritate simpld"
care conduce ;edinla
respectivd. Acesta exercitd pentru aceastd qedin{a atribu(iile prevazute
de lege pentru

pregedintele de qedinld.
Deoarece mandatul de pregedinte de sedinta al domnului Mihalache
Mihai. ales
pentru 2 luni, expira incepand cu luna octombrie 2019, se impune
alegerea unui alt
preqedinte de sedinta pentru urmatoarele doua luni.
Avand in vedere cele de mai sus, propun consiliului local desemnarea
unui alt
pregedinte de qedin{6 pentru perioada octombrie - noiembri
e 2019 gi a unui inlocuitor al
acestuia (in situa{ia in care pe perioada celor 2lunipresedintele
ales lipseqte)"

PRIMAR,
LeonaS Rudu

