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PRIMAR

Nr.MOL /28 din 13.04.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2022

Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău,întrunit în ședința ordinară în data
de.......,
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 28/1 din 13.04.2021 al primarului comunei , în calitatea sa de initiator,
prin care se susține necesitatea și oportunitatea alegerii președintelui de ședință pentru lunile
mai, iunie și iulie 2022; raportul de specialitate nr. 2245 din 13.04.2022, întocmit de secretarului
general al comunei Sărata , prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea
adoptării proiectului de hotărâre ;avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Sărata;
În baza prevederilor :
 art.6 și art.7 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei

Sărata, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Sărata nr.58 din 06.11.2020;
 art.123 alin.(1) și alin.(4), art.129 alin.(1) și ale art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul

Administrativ.
În temeiul art.136 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Adoptă prezenta
HOTĂRÂRE

Art. 1. Pentru lunile mai, iunie și iulie 2022, se alege președinte de ședință domnul/doamna
consilier local _________________________________.
Art. 2. 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 comunei Sărata 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) din Codul Administrativ 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. 3. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de către persoana nominalizată la art.1.
Art. 4. Cu drept de contestare, în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările
ulterioare, la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art. 5. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului
Județului Bacău,  primarului comunei , persoanei nominalizate la art.1. și va fi adusă la
cunostință publică, conform legii, în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea
Hotărârile autorității deliberative – pe site-ul www.comuna-sarata.ro

Inițiator, Primar Avizat, Secretarul general al comunei Sărata
Argatu Irina Cristina Sandu
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Nr.28/1 din 13.04.2022

Subsemnata Argatu Irina, în calitate de Primar al comunei Sărata, judeţul Bacău
În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2020 –

Codul Administrativ și ale art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, îmi exprim iniţiativa de promovare

a unui proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai,
iunie și iulie 2022, pentru motivarea căruia înaintez Consiliului Local al comunei Sărata

prezentul

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:

 Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Sărata nr.2245 din

13.04.2022;

 prevederile art.6 și art.7 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului

Local al comunei Sărata, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Sărata

nr.58 din 06.11.2020;

 prevederile art.123 alin.(1) și alin.(4), art.129 alin.(1) și ale art.139 alin.(1) din O.U.G.

nr.57/2019 – Codul Administrativ.

Propun Consiliului Local al comunei Sărata adoptarea proiectului de hotărâre

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2022.

Primar,
Argatu Irina



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
Unitatea Administrativ - Teritorială SĂRATA
Secretarul general al comunei Sărata

Nr.2245 din 13.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Sandu Cristina , secretarul general al comunei Sărata, având în
vedere:
 prevederile art.6 și art.7 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului

Local al comunei Sărata, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Sărata
nr.58 din 06.11.2020;

 prevederile art.123 alin.(1) și alin.(4), art.129 alin.(1) și ale art.139 alin.(1) din O.U.G.
nr.57/2019 – Codul Administrativ.

Vă fac cunoscut că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru inițierea și
promovarea unui proiect de hotărâre privind: alegerea președintelui de ședință pentru
lunile mai, iunie și iulie 2022.

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 comunei Sărata 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) din Codul
Administrativ 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.

Secretarul general al comunei Sărata,

Cristina Sandu


