
 
 

 

 
 

 

A N U N T 
 

 

 

 

  În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenta  decizională, republicată, Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul 

Prahova aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat : Proiectul de hotărâre 

privind   alegerea președintelui de ședință. 
   Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau 

opinii cu valoare de recomandare cu privire la  proiectul de hotarâre sus-menţionat, 

pănă la data de  20.11.2019, orele 14,00,  la secretarul  general al comunei. 

Proiectul de hotarâre, însoţit de raportul de specialitate, poate fi consultat pe 

site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

 

 

 

 

P R I M AR,                                         SECRETAR   GENERAL  UAT, 

        Lupu Valeriu                                                               Savu Nicoleta 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMARIA  COMUNEI     B Ă R C Ă N E Ş T I 

Nr. 23.370 din 10.11.2019 

 

 



 

Nr.23353/09.11.2019 

 

 

P R O I E C T    DE     H O T Ă R Â R E  

privind alegerea presedintelui de sedinţă  

 

 Avand in vedere prevederile  art. 123 (1) , alin. (3)  si alin.(4) din  O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 

 In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Local al comunei Bărcăneşti, Jud. Prahova revizuit  adoptat prin 

Hotarârea Consiliului  Local al comunei Bărcăneşti, jud. Prahova   nr. 53/2019; 

 Vazând: 
- referatul de aprobare nr.  23354/09.11.2019  al Primarului comunei Bărcăneşti privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă; 

- raportul de specialitate nr. ..........................al   secretarului comunei Barcanesti privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă; 

     - avizele Comisiilor de specialitate nr…………….  ale Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti ; 

     - avizul  secretarului comunei Bărcăneşti ; 

  În temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judetul Prahova adopta prezenta hotarare: 

 

 

 Art. 1   (1) Alege  pe  domnul   IANCU    EMIL      in calitate de  presedinte al   

sedintelor Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti , judetul Prahova,  pe o perioada de 3 (trei) 

luni ( decembrie  2019, ianuarie si  februarie 2020) , care va conduce sedintele consiliului   local 

si va semna hotararile adoptate de acesta . 

(2) În cazul în care  preşedintele de şedinţă  lipseşte, se alege dl. Duţă Dănuţ,  care va 

conduce sedinta respectivă. 

 

 Art. 2  Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostinta persoanelor si autoritatilor 

interesate de secretarul unitatii administrativ-teritoriale. 

 

  

        

 

 INITIATOR : 

Primar, 

Valeriu Lupu  

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 
 



 

 

R A P O R T 
la Proiectul de hotarâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 
În conformitate cu prevederile art. 123 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ , consiliul local alege, dintre membrii săi, un presedinte de sedinta, 
pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza 
hotararile adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu 
majoritate simpla. 
   Consilierul local ales poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin 
unei treimi din numarul consilierilor locali in functie, prin hotarare adoptata cu 
majoritate absoluta. 
         In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor 
locali, din randul acestora este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare 
adoptata cu majoritate simpla, care conduce sedinta respectiva. Acesta exercita 
pentru aceasta sedinta atributiile prevazute de codul administrative, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru presedintele de sedinta. 
    Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale: 
   a) conduce sedintele consiliului local; 
   b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta rezultatul 
votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor 
numarate si evidentiate de secretarul general al unitatii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale in procesul-verbal al sedintei; 
   c) semneaza procesul-verbal al sedintei; 
   d) asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si 
functionare a consiliului local; 
   e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de 
solutionare a consiliului local; 
   f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 233 alin. (1) sau propune 
consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz; 
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   g) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si 
functionare a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul local. 
          Art.  9 alin . (1) din  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Local al comunei Bărcăneşti, Jud. Prahova  revizuit , adoptat prin Hotarârea 
Consiliului  Local al comunei Bărcăneşti, jud. Prahova   nr.53/2019 prevede : 
“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(primul număr natural mai mare decât 
jumătate din totalul membrilor prezenţi la o şedinţă a organului colegial, cu 
condiţia îndeplinirii cvorumului)” 

Deoarece  mandatul de preşedinte al d-lui Velici Ion    , ales pentru 3 luni: 
septembrie , octombrie si noiembrie 2019 expira la 30.11.2019, se impune 
alegerea unui alt preşedinte pentru 3 luni  ( decembrie 2019, ianuarie  si februarie 
2020). 

Tinand cont de aceste prevederi, s-a impus iniţierea unui proiect de 
hotarâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi a unui înlocuitor în situaţia in 
care, pe perioada celor  3 luni, acesta lipseşte, proiect de hotarâre  pe care-l 
supun dezbaterii  şi aprobării în şedinţa Consiliului local al comunei  Bărcăneşti. 
 
 
 

SECRETAR   GENERAL   AL UAT, 
Nicoleta Savu 

 
 
 

 


