
 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 
 

PROIECTUL   DE   HOTARARE  nr. 21 
 

privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local  
al comunei Podoria pentru perioada IUNIE-IULIE- AUGUST 2021 

 

  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 
ORDINARA   in data de 28.05.2021; 

 
Având în vedere  : 

 referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 

……./………., intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), 
lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de 

initiator, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu 
referire la angajarea raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce 
ii revin potrivit legii, raspundere aferenta actelor administrative; 

 raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. ……/…………., 
intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile 
art.240 din acelasi act normativ, cu referire la angajarea raspunderii 

functionarilor publici si personalului contractual in exercitarea 
atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a altor 
documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv 

semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, 
din punct de vedere tehnic si al legalitatii), raspundere aferenta actelor 

administrative, operatiuni anterioare adoptarii actului administrativ; 

 avizul/avizele consultativ/e al/ale Comisiei /Comisiilor  de specialitate 

a/ale Consiliului local Podgoria, inregistrat/e sub nr……/……………;  

 tinand cont de prevederile art.123, alin.(l) si alin.(4) din Ordonanţa de 

Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 

 tinand cont de art. 13 din Regulamentul de organizare si functionare al 

Consiliului local al comunei Podgoria (forma revizuita potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ) adoptat prin Hotararea  

Consiliului local nr. 29/31.10.2019; 
 
Luand in considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si 
completarile ulterioare;  

 



În temeiul  art.123 alin.(1) coroborat cu alin.(5) lit. ee si alin.(4) 
art. 139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) și art. 197 alin.(1), alin.(2), alin.(4) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  

 
  

 

H O T A R A Ș T E : 
 

Art.1 Se alege presedinte de sedinta al Consiliului local al comunei 

Podgoria pentru perioada IUNIE-IULIE-AUGUST 2021, domnul/doamna 
________________________. 

Art.2. Presedintele de sedinta va asigura pentru sedintele Consiliului 

local din perioada IUNIE-IULIE-AUGUST 2021, indeplinirea urmatoarelor  
atributii:  

    a)  va conduce şedinţele consiliului local; 
    b) va supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi va anunţa 
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; 

    c) va  semna procesul-verbal al şedinţei; 
    d) va asigura menţinerea ordinii, în condiţiile Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare a Consiliului local; 

    e) va supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în 
competenţa de soluţionare a Consiliului local; 
    f) va aplica,  dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  sau va  propune Consiliului 
aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 
    g) va îndeplini alte atribuţii prevăzute de lege, de Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local, sau alte însărcinări date de către 

consiliul local. 
Art.3. Prezenta hotarare  se aduce la cunostinta publica, respectiv se 

comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizati  cu ducerea la 
indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului, Judetul Buzau in vederea 
exercitarii  controlului la legalitate.  

 
 
   Iniţiator,  
   Primarul comunei,   
 

   Chiru Marius-Viorel  

Avizat pentru legalitate,  

Secretar general, 

 
Rapeanu Violeta-Cristina 

 
 
 
 

Podgoria 

   Proiect de hotarare nr.21 din 10.05.2021 

 
 
 

 



 

 
 

ROMANIA 
COMUNA PODGORIA 

Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 
Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 

PRIMARUL COMUNEI PODGORIA 

 
NR. 1964/12.05.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare  privind alegerea Presedintelui de sedinta al 

Consiliului Local  al comunei Podoria pentru perioada IUNIE-IULIE- 

AUGUST 2021 
 

 Avand in vedere: 

- prevederile art. 123 alin.(1) si (4) – titlul V, Capitolul III, Sectiunea a 2-a, 
art. 138 alin.(14) Sectiunea a 4-a, art. 240 Capitolul V din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ; 
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 si  
  asigura pentru sedintele consiliului local   indeplinirea urmatoarele  atributii:  

    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 unităţii 
administrativ-teritoriale 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 
O.U.G. nr. 57/2019 privind 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. 
In  baza celor mentionate anterior,  suspun dezbaterii si aprobarii 

Consiliului local Podgoria adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea 

presedintelui de sedinta  pentru lunile IUNIE-IULIE- AUGUST 2021, in forma 
initiata . 

 
Primar, 
 

Chiru Marius Viorel 
 

 

 
 



 
 

ROMANIA 

COMUNA PODGORIA 
Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 

Telefon: 0238 574 923;  Fax: 0238 574 953 

 
VICEPRIMARUL COMUNEI  

 

                                                                                                   APROB,  
PRIMAR,  

                                                                            
                                                                           CHIRU MARIUS - VIOREL
   

Nr. 1965/12.05,.021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare  privind alegerea Presedintelui de sedinta al 

Consiliului Local  al comunei Podoria pentru perioada IUNIE-IULIE- 
AUGUST 2021 

 

Conform prevederilor art. 123 alin. (1) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ: 

„(1) 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, prevăzută la art. 5, lit. 

ee)....  

(4) 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 unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale 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) 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."; 

     Avand in vedere  faptul ca  prin  Hotararea  nr. 5 din 25.05.2021 a 

Consiliului Local Podgoria a fost ales ca presedinte  de sedinta  pentru o 
perioada de trei luni  dl. Iorga Damian si  ca mandatul acestuia   expira, se 
impune alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni. 

In conformitate cu  prevederile art. 123 alin.(1) si (4) – titlul V, Capitolul III, 
Sectiunea a 2-a  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  



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. 
Raportat la cele mentionate anterior, sustin adoptarea proiectului  de 

hotarare initiat de catre domnul Primar al comunei,  privind  alegerea 

Presedintelui de sedinta al Consiliului Local  al comunei Podoria pentru 
perioada IUNIE-IULIE- AUGUST 2021 

 
 

Viceprimar, 

 
Iorga Damian 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


