
ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

PROIECT DE HOTARARE NR. ---
PRIVITOR .ţ,A :Alegerea presedintelui de sedinta . 

• •t 

Consiliul local al comunei Otesani, judelui Vulcea, intrunit in sedinta,ordinara.publica, pe 
data de ,la care participa un numar de __ consilieri, din totalul de I I consilieri in 
.fimctie ai Consiliului local; 

Avand in vedere : 
-Referatul de aprobare, Înregistrat la nr. --- din ____ si proiectul de hotarare 

prezentate de ca/re d-l Oprisor Mircea,primarul comunei,cu privire la alegerea presedintelui de 
sedinta,in conformitate cu prevederile art.136. alin. (8) . fit.a). din Ordona ni a de Urgenta a 
Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ,cu mod(ficarile si completarile ulterioare; 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul I'rimariei comunei Otesani, judelui 
Va/cea, inregistral la nr. din in conformitate cu prevederile art.136. alin.(8). 
lit.b). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.5 712019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Avizul Comisiei Administra/ie Publica Juridica, inregistrat la nr.___ din ____ prin 
care se propune aprobarea proiectului de ho/arare informa si continutul initiat de primar; 

Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul general 
al comunei Otesani, înregistrat sub nr. I 

Respectând procedura Legii nr.5212003 privind transparenfa decizională in administra/ia 
publică, in baza procesului-verbal de afişare nr. I ______ _ 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicâ legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu mod!ficările şi completările ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art.123. alin.(/). si alin. (-1) . din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

In temeiul art.139. alin.(/). si art.196. alin.(/). fit. (a). din Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. cu un 
nu mar de „„„ voturi "pentru ". „„. voturi ·· im potriva ", „. „. voturi ·· ahtineri" din totalul de „ „„ „ 

voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HO TARARE 

Art.1.-Se alege in Junci ia de presedinte de sedinta al Consiliului local al comunei Otesani, 
domnul consilier ,pe o perioada de 3 luni, respectiv lunile noiembrie, decembrie 

2022 si ianuarie 2023. 
Art.2.- Presedintele de sedinta ales va exercita urma/oarele atributii : 
A.conduce şedinţele consiliului local; 

B. supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anun(ă rezultatul votării. cu 
precizarea voturilor pentru, a voturilor împotriva şi a abţinerilor numărate şi evidenf iate de 
secretarul general al comunei în procesul-verbal al şedinfei : 

C.semnează procesul-verbal al şedinţei : 

D. asigură menţinerea ordinii, în condifiile regulamentului de organizare şi func{ionare a 



consiliului local; 

E.supune votului consilierilor locali orice problemă care intră in competen(a de so/u(ionare a 
consiliului local; 

F.aplică, daca este cazul, sancfiunile prevă:;ute la uri. 233 alin. (!) din OUG nr.5712019 sau 
propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

G.indeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi fimc(ionure a 
consiliului local sau alte insărcinări date de catre consiliul /nea!. 

Art.3.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza consilierul local ales 

urmare a prevederilor art. l. 

Art.4.- Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari Primarului 

Comunei Otesani, persoanei nominalizata la art. I. pentru ducerea la indeplinire, Jnstitutiei 

Prefectului Judetului Va/cea in vederea exercitarii controlului de legalitate, precum şi aducerea fa 

cunostinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local şi pe site-ul propriu. 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Mircea OPRJ.SOR. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

Elena-E/iodora BONDOC. 

f 


