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ln conformitate cu prevederile art.7 din L.egea nr.5212003 privind transparenta
decizionala. republicata. Primarul comunei Brazi. .iudetul Prahova aduce la cunostinta
publica laptul ca a initiat urnratorul proicct de hotarare:
Proiect de hotarare privind olegerea presedintelui de sedinla pentru perioada martieaprilie 2021.
care urmeazd a

fi

supus spre dezbatere gi aprobare Consiliului Local al comunei Brazi.

.iudetul Prahova.

Persoanele fizice sau juridice pot depune in scris propuneri. sugestii. opinii cu
valoare de recomandare cu privire la proiectele de hotarare initiate" pana la data de l5
f'cbruarie 2021, la secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Documentele pot fi consultate pe site-ul Primariei Comunei Brazi.
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Nr.l2 din 01.02.2021

PROIECT DE HOTARARE
privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru perioada mortie - aprilie 2021
Avand in vedere:
- prevederile art,l23 alin.(l), alin.(3) si alin.(4) din Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
- prevederile art. ll alin. (l) si alin.(3) din Regulamentul de organizare gi funclionare al
Consiliului l-ocal al comunei Braz.i..ludetul Prahova:
Vazand:
-ret-eratul de aprobare al Primarului comunei Brazi prin care sc propune alegerea
presedintelui de sedinta pentru perioada martie aprilie 202 t,
-raportul de specialitate al secretarului general al comunei Brazi cu privire la alegerea
presedintelui de sedinta pentru perioada martie aprilie 2021;
-rapoaftele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Brazi.
judetul Prahova;
-avizul secretarului general al comunei Brazi,judetul prahova;
In temeiul art. 139 alin.(3) lit.i) si art. 196 alin.(l) lit. a) din din Ordonanta de urgenra
nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul locul al comunei Brazi, judetul Prqhova adoptd prezenta hofir|re:

Art.l. (l)

Aproba alegerea domnului consilier
tn
calitate de presedinte al sedintei consiliului locol. care va conduce sedintele Consiliului l-ocal
al comunei Brazi" judetul Prahova in perioada mortie - aprilie 2021 si va semna hotararile
adoptate

de

acesta.

(2) In

cazul

in care presedintele de

sedinta lipseste. domnur

consirier

va conduce gedinp respectiva si va exercita pentru aceasta sedinta

atribuliile prevdzute de lege penrru pregedintele de gedinla.
Art.2 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica. irr conditiile legii.
persoanelor si autoritatilor interesate. prin grija secretarului general al unitatii administrativteritoriale.

INITIATOR,
PRIMAR,
Leonas Radu

ROMANIA
JLIDETLIL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
/Vr. 8. 785 din 01.02.202

I

REFERAT
de aprobare a Proiectului de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru perioada martie - aprilie 202

t

Prin Ordinul Prefbctului Judetului Prahova nr.444 din 28.10.2020 s-a

consrarat

indeplinirea conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Brazi. judetul
Prahova. la data de27 octombrie 2020"
Regulamentul de organizare qi func{ionare al Consiliului Local al comunei Brazi.
.iudetul Prahova. reglementeaza faptul ca. dupa declararea ca legal constituit. consiliul
local alege dintre membrii sai prin hotarare adoptata cu ma.ioritate sirnpla. un presedinte
de sedinta. pe o perioada de cel mult doua luni. care conducc sedintele consiliului si
semneaza hotararile adoptate de acesta.
Potrivit prevederilor art. 123 alin.(l) din Ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ, dupd declararea ca legal constituit, consiliul local alege
dintre membrii s5i, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare qi funclionare a
consiliului local, un preqedinte de gedinld, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce
qedin(ele consiliului qi semneaza hotardrile adoptate de acesta. Pregedintele de gedin{d se
alege prin vot deschis cu majoritate simpla.
Confbrm art. 123 alin.(3) din acelasi act normativ, in cazul in care preqedintele de
qedin(a lipsegte. la propunerea consilierilor locali, din randul acestora este ales un alt
preEedinte de qedin([, prin hotdrdre adoptata cu majoritate simpl[, care conduce gedinla
respectiva. Acesta exerciti pentru aceastl qedinp atribuliile prevdzute de lege pentru
pregedintele de qedin[[.
Deoarece mandatul de pregedinte de sedinta al doamnei Mihaela Stoicescu. expira
incepand cu luna martie 2021. se impunc alegerea unui alt preqcdinte de sedinta pentru
unnat()arelc doua luni.

in

vedere cele de mai sus. propun consiliului local desemnarea
preqedintelui de qedinla pentru perioada martie - aprilie 2021 gi a unui inlocuitor al

Avand

acestuia, in situalia in care pe perioada celor 2 luni presedintele ales lipseqte.

PRIMAR,
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