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PROIECT   DE HOTĂRÂRE  
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 

Primarul comunei  Cozma , Judeţul  Mureş  

 Având în vedere Referatul de aprobare a primarului comunei COZMA  

1549/27.07.2021, precum şi raportul secretarului comunei COZMA  nr. 1549/1/27.07.2021, 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 

 În conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 privind 

aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 673/2002 privind aprobarea O.G.nr. 

35/2002; 

- prevederile art. 7 , alin. 13 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată,  
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local COZMA  nr. 37/2019 privind 

revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei 

COZMA ;   

- In temeiul art. 123. Alin. 1 si alin. 4, art. 129 alin.(1),  art. 139 alin. (1) , art.196, alin. 

(1), lit. a, din O.G. nr.57 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1  - Se alege ca preşedinte de şedinţă domnul  consilier……………   

 

Art. 2. - Preşedintele de şedinţă este ales pe o perioada de 3 (trei) luni începând cu 

luna August 2020. 

 

Art. 3  - Prezenta hotărâre se comunică la : 

           - Instituţia Prefectului judeţului Mureş 

           - Primarului comunei Cozma 

           - Preşedintelui de şedinţă 

           - Dosarul instituţiei 

 

Iniţiator 

PRIMAR 

ORMENISAN PETRU    
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Referat de aprobare la PH 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 

 

 

 

În scopul alegerii preşedintelui de şedinţă începând cu luna Mai 2021 

Întrucât începând cu luna  August  a anului 2021 încetează perioada pentru care dl.  

Friciu Viorel Florea a fost ales   preşedinte de şedinţă, a fost iniţiat proiectul de hotărâre 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei COZMA  pe o 

perioadă de 3 luni, începând cu luna   August 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

ORMENIŞAN PETRU 
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Nr. 1549/1/27.07.2021 

 

 

 

RAPORT 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 

 

Prin H.C.L. nr.18  din 23.04.2021   privind alegerea preşedintelui de şedinţă, a fost 

aleas  preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei COZMA, dl.   consilier local   

Friciu Viorel Florea  pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna Mai 2021. 

- Având în vedere că, începând cu luna  August a anului 2021, încetează perioada 

pentru care d.l  Friciu Viorel Florea  a fost ales  preşedinte de şedinţă, iar potrivit In temeiul 

art. 123. Alin. 1 si alin. 4,  din O.G. nr.57 privind Codul administrativ 

„ consiliul local alege dintre membrii sai, in termenul stabilit prin regulamentul de 

organizare si functionare a consiliului local, 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, prevazuta la art. 5, lit. 

ee)”, cât şi prevederile alin. 4 . care prevede că 4) 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; 

   g) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si 

functionare a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul local.”, 

 

 propun adoptarea de către Consiliul Local COZMA  a unei hotărâri   privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei COZMA  pe o perioadă de 3 luni, 

începând cu luna August 2021. 

 

 

SECRETAR GENERAL UAT COZMA, 

 

 

 



CRĂCIUN ADRIAN 


