ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILruL LOCAL

HoriRAnn

privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru perioada decembrie 2019 ianuarie 2020
Yazand referatul Primarului comunei Brazi si raporlul secretarului general al unitatii
administrativ-teritoriale prin care se propune alegerea presedintelui ,Je sedinf pentru perioada
decembrie 2019 - ianuarie 2020;
Avand in vedere prevederile art.123 alin.(1) si alin.(3) din Ordonanta de urgenra nr.57
din 3 iulie 2019 privind Coduladministrativ;
In conformitate cu prevederile cuprinse in Regulamentul de organizare gi func{ionare
al
Consiliului Local al comunei Brazi,Judetul prahova;
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Brazi s i avizul secretaru I ui unitati i adm i ni strativ-teritori al e ;
In temeiul a\. 139 alin.(3) lit.i) si art. 196 alin.(1) lit. a) din din Ordonanta de urgenta
nr.57 din 3 iulie 2019 privind Coclul administrativ,

Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahovu atloptd prezenta hotdr1re:

Art.l. (l)

Aproba alegerea domnului consilier DaMITRACHE VASILE, in calitate
de presedinte al sedintei consiliului locol, care va conduce sedintele Consiliului Local al
comunei Brazi, judetul Prahova in perioada decembrie 201g ianuarie, 2020
si va semna
hotararile adoptate de acesta"
(2) ln cazul in care presedintele de sedinta lipseste, domnul consilier DRAGOMIR
NIC0LAE ' DANUT va tonduce gedinla respectiva si va exercita pentru aceasta sedinta
atribuliile prevdzute de lege pentru pregedintele de gedinfa.

Art. 2 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii"
persoanelor si autoritatilor interesate prin grija secretarului unitatii administr:ativ-teritoriale.
PRE$EDINTE DE $EDINT4,
.Mihqlache

- Msrian Costea

CONN?ASEMNEAZ4,
SECRE'TAR GENERAL,
Georgeta Enescu

Bruzi, 26 noiembrie
1V/.JJ.

2019.

ROMANIA
JUDETAL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMAMA
Nr. 22.576 din 18.11.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de serlinta
pentru perioada decembrie 2019 - iunuarie 2020

Prin proiectul de hotarare initiat se propune alegerea presedintelui de sedinta, care va
conduce sedintele Consiliului Local al comunei Brazi pe perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020.
in conformitate cu prevederile art. 123 alin.(1) din O.donunta de urgenta nr.57 din 3 iulie

2019 privind Codul administrativ, dupl declararea ca legal constituit,.onrilirl local alege dintre
membrii sdi, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare qi func{ionare er consiliuluilocal. un
preqedinte de gedinj6, pe o perioadi de cel mult 3 luni, eare conduce qedinlele consiliului gi
semneazf,
hotdrdrile adoptate de acesta. Pregedintele de gedin{a se alege prin vor deichis cu majoriiate simpld.
La art. 123 alin.(3) se prevede cd in cazul in care pregedintile de gedin{d lipsegte, la propunerea
consilierilor locali, din r6ndul acestora este ales un alt pregedinte de tedinla, prin hotdr6re adoptat6 cu
majoritate simpl5, care conduce gedinla respectivd. Acesta exercita pentru aceasta gedinp atribu{iile
prevdzute de lege pentru pregedintele de gedin{[, dupa cum urmeaza:
a) conduce gedinlele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri qi anun{d nezultatul votarii, cu
precizarea voturilorpentru, a voturilorimpotrivi qi a ablinerilor numdrate gi eviclenliate
de secretarul
general al unitllii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al qedinlei;
c) semneazd procesul-verbal al qedinlei;
d) asigur[ mentinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare gi func]ionare a
consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemd care intrd in competenla de solu{ionare a
consiliului local;
l) aplicd, daci este cazul, sancliunile prevdzute de lege sau propune consiliului aplicarea unor
asemenea sancJiuni, dup[ caz;
g) indeplineqte alte atribuJii previzute de lege, de regulamentul de organizare gi funclionare
a
consiliului local sau alte insdrcindri date de cdtre consiliul loial.
De asemeni, RegulamentuI de organizare gi funclionare al ConsiliuluLi Local al comunei
Brazljudetul Prahova, prevede ca dupa declararea ca legal constituit. consiliul local alege dintre
membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al mijoritatii consilierilor locali in functie.
un
presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult doua luni, care va conduce sedintele
consiliului si va
semna hotararile adoptate de acesta.
Deoarece mandatul de pregedinte de sedinta al domnului Costea Mihatache - Marian,
ales
pentru 2luni, expira incepand cu luna decembrie 2019, se impune alegerea urrui
alt preqedinte de
sedinta pentru perioada decembrie ZOlg ianuarie 2020.
Tinand cont de aceste prevederi, se recomanda consiliului local adoprtarea proiectului de
hotardre privind alegerea pregedintelui de qedintd pentru perioada decembrie 20,19
- ianuarie 2020
initiat de domnul primar, intrucat indeplineste conditiile pievazute de legislatia in vigoare"

SECRETAR,
Georgeta Enescu

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMAIVA BRAZI
PRIMARIA
Nn 22.542 din 18.11.2019

REFERAT
de aprobare a Proiectului de hotarare privind aleger,ea
presedintelui de sedinta pentru perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020

Regulamentul de organtzarc qi funcfionare al Consiliului Local al comuneiBrazi"
judetul Prahova, reglementeaza faptul ca, dupa declararea ca legal oonstituit, consiliul
local alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul desrchis al ma.ioritatii
consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult doua
luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta.
Potrivit prevederilor art. 123 alin.(l) din Ordonanta de urgenra nr.57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ, dupd declararea ca legal constitult, consiliul local
alege
dintre membrii s6i, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare gi funclionarJa
consiliului local, un preqedinte de qedin![, pe o perioadd de cel mult 3 luni, care conduce
gedinlele consiliului qi semneazd hotdrdrile adoptate de acesta. Pregedintele de gedinla
se
alege prin vot deschis cu majoritate simpld.
Conform art. 123 alin.(.)) din acelasi act normativ, in cazul in care preqedintele de
gedin{d lipsegte, la propunerea consilierilor locali, din r6ndul acestora este ales
un alt
preqedinte de gedinfd, prin hotiir0re adoptatd cu majoritate simpld, care conduce gedinfa
.pentiu
respectivd. Acesta exercitd pentru aceastd qedinla atribufiile prev6zute de lege
preqedintele de qedinf[.
Deoarece mandatul de preqedinte de sedinta al domnului Costea MihaialcheMarian, ales pentru 2 luni, expira incepand cu luna decembrie 2019, s;e impune alegerea
unui alt pregedinte de sedinta pentru urmatoarele doua luni.
Avand in vedere cele de mai sus, propun consiliului local desemnarea unui alt
preqedinte de qedinfi pentru perioada decembrie 20lg - ianuarie 2020 qi a unui inlocuitor
al acestuia (in situalia in care pe perioada celor 2 luni presedintele ales tipseqte;.

PRIMAR,
LeonaS Radu

