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Nr. 24 din 02.05.2022 

  

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  

privind alegerea președintelui de ședință  

 

 

         Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, 

înregistrat sub nr. 24 /02.05.2022, raportul de specialitate al compartimentului de 

resort, înregistrat sub nr. 24/02.05.2022, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 

3 din cadrul Consiliului local Tiream,                            

         În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, modificată, precum şi cu prevederile art. 6 din Anexa, 

la H.C.L. nr. 38/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Consiliului local al comunei Tiream, adoptată la data de 30.10.2019;  

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legilativă pentru elaborarea  actelor normative, republicată, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.139,alin.(1) și  art.196,alin.(1) lit.a) din  O:U.G.nr. 

57/2019 privind Codul  administrativ,  cu  modificările şi completările ulterioare ,    

 

 

CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

        Art. 1.  - Se alege președinte de ședință doamna/domnul consilier 

………………………… , care va îndeplini atribuțiile conferite de lege şi de 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Tiream. 

 

       Art.2. -  Președintele de ședință se alege pentru o perioadă de 3 luni, începând 

cu luna mai 2022 până în luna iulie 2022, inclusiv. 
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      Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei Tiream, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, 

Instituției Prefectului - Județul Satu Mare și doamnei/domnului consilier local 

Kaposi István-József. 

  

Tiream, la 02.05.2022 

 

             INIŢIATOR PROIECT,                                     Avizat pentru legalitate, 

                      Primar,                                               Secretar general UAT Tiream 

                 Tar Nicolae                                                           cj. Candid Humă 
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Nr. 24 din 02.05.2022 

REFERAT  DE APROBARE 

privind alegerea președintelui de ședință  

               

            În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, şedinţele consiliului local 

sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales pentru o perioadă de cel mult 3 luni, 

cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. 

         Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

         "Art. 123, alin. (3 )După declararea ca legal constituit, consiliul local alege 

dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi 

funcționare a consiliului local, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 

3 luni, care conduce ședințele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta.  

Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la 

art. 5, lit. ee)." 

        Preşedintele de şedinţă exercită atribuțiile prevăzute la art. 123, alin. (4) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

      Întrucât durata mandatului actualului președintelui de ședință, domnul 

consilier local KAPOSI ISTVÁN-JÓZSEF ales prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

1/07.02.2022 expiră la data de 30.04.2022, începând cu luna mai 2022, propun 

alegera  noului  președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, respectiv: din  data de  

01.05.2022  până în data de 31.07.2022. 

             În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), coroborat cu prevederile alin.(8) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, INIŢIEZ: proiectul de hotărâre privind 

alegerea președintelui de ședință.  

 Tiream, la  02.05.2022 

INIŢIATOR PROIECT: 

Primar, 

dl. Tar Nicolae 
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Nr. 24 din 02.05.2022 

 

 

RAPORT  DE   SPECIALITATE                                                                                                 

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință  

  

               Proiectul de hotărâre are ca obiect alegerea președintelui de ședință al 

Consiliului local al comunei Tiream pe o peroioadă de 3 luni, respectiv din luna MAI 

2022 până în luna IULIE 2022, inclusiv. 

            Potrivit  prevederilor art. 123 alin. (1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 6 din 

Anexa, la H.C.L. nr. 38/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcționare a Consiliului local al comunei Tiream: 

       “ Art. 123 alin. (1): "După declararea ca legal constituit, consiliul local alege 

dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi 

funcționare a consiliului local, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 

3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. 

Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la 

art. 5, lit. ee)." 

        Principalele atribuții ale președintelui de ședință sunt expres prevăzute  în 

cuprinsul  art. 123, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 6 din Anexa , la H.C.L. nr. 

38/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a 

Consiliului local al comunei Tiream, astfel: 

„Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: 

a) conduce şedinţele consiliului local; 

b) supune votului consilierilor locali conţinutul ordinii de zi, eventualele modificări 

propuse de iniţiator, şi anume retrageri sau înscrieri, precum și orice problemă care 

intră în competenţa de soluţionare a consiliului local; 

c) 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 unităţii administrativ-teritoriale în 

procesul-verbal al şedinţei; 
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d) semnează procesul-verbal al şedinţei, hotărârile adoptate de consiliul local, chiar 

dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum și toate înscrisurile întocmite în 

numele autorităţii deliberative în perioada în care îndeplinişte funcţia de preşedinte 

de şedinţă . 

e) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local; 

f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 din  Codul administrativ  

sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau alte însărcinări date de către 

consiliul local." 

        Acesta exercită atribuțiile conferite de lege și de Regulament pentru 

președintele de ședință. 

Consider că sunt îndeplinite condiţiile legale de formă şi conţinut, drept pentru 

care propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință în forma prezentată de inițiator. 

 Tiream, la 02.05.2022    

 

 

Secretar General UAT Tiream, 

cj. Candid Humă 
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