
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 21727/23.10.2020 
                                                                                        
 

                                                                                               Proiect 
 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombrie – decembrie 
2020 

 
 
 

 Consiliul local al municipiului Fălticeni, județul Suceava;  
Având în vedere:  
            -  referatul de aprobare prezentat de domnul Coman Gheorghe-Cătălin, primar al 
municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 21726/23.10.2020; 

 În conformitate cu prevederile art. 123 și art. 129, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

 Art. unic –  Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru perioada octombrie 
2020 – decembrie 2020, d-l/d-na consilier local  _______________________. 
 
                     
 
                                 INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
                prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
 
 
 
 

                                                                             Avizat 
                                                                                       Secretar general municipiu 
                                                                                               jr. Mihaela Busuioc 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 

PRIMAR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                           Nr.  21726/23.10.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 

octombrie – decembrie 2020 
 

 

Potrivit Codului administrativ  data constituirii consiliului local este considerată data 

desfăşurării primei şedinţe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a 

celei de - a doua, după caz.  

 Având în vedere ca şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local a avut 

loc la data de 21 octombrie 2020, conform Ordinului Prefectului Judeţului Suceava nr. 

650/19.10.2020, trebuie ales un preşedinte de şedinţă care să îndeplinească atribuţiile 

specifice cu privire la conducerea sedinţelor autorităţii deliberative şi adoptarea proiectelor 

de hotărâre. 

          Președintele de ședință se alege PRIN HOTĂRÂRE ADOPTATĂ CU VOTUL 

DESCHIS al majorității consilierilor locali în funcție, în condițiile legii. 

Preşedintele de şedinţă poate fi ales pentru o perioadă de cel mult 3 luni.  Astfel, în 

cadrul ședinței consiliului local se vor face propuneri privind desemnarea unui consilier 

local pentru perioada octombrie – decembrie 2020. 

 În considerarea celor expuse, propun spre analiză și aprobare consiliului local 

proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de şedință pentru perioada 

octombrie – decembrie 2020. 

 

PRIMAR 
Prof. Gheorghe Cătălin Coman 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL  FĂLTICENI 
Comp. legalitatea şi circuitul actelor administrative 

Nr. 21728/23.10.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 

octombrie – decembrie 2020 

 
 Potrivit prevederilor art. 123 şi art. 129, alin. 1 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 exercită următoarele atribuţii principale: 

 - conduce şedinţele consiliului local; 

 - 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; 

 - semnează procesul-verbal al şedinţei; 

  - asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare 

a consiliului local; 

 - supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de 

soluţionare a consiliului local; 

 - aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) sau propune 

consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

 - îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local. 

 

Compartimentul legalitatea și circuitul actelor administrative, 
Cons.juridic Ciocan Simona 

 

 

 


