
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

                                          PRIMARUL COMUNEI RĂUCEŞTI            
                                                       PROIECT                               
                             H O T Ă R Â R E nr.   56     / 2022    

privind  alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru lunile octombrie – decembrie 2022 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-  art.  7  alin.  (2)  din  Codul  civil  al  României,  adoptat  prin  Legea nr.  287/2009,

republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 21 lit. m) și art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Luând act de:
a)  Referatul  de  aprobare,  ca  instrument  de  prezentare  și  motivare,  semnat  de

primarul comunei Răucești, în calitate de initiator;
b)  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al

primarului comunei Răucești, înregistrat sub nr. 10.494 din 14.09.2022; 
 Având în vedere: 
- art. 123 alin. (1) și alin. (4) lit. a) – g) din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3

iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din

Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI 
adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. –   Domnul  APOSTOAE ILIE, având  calitatea  de  consilier  local,  se  alege
președinte de ședință pentru lunile octombrie – decembrie 2022.

Art.2. -  Secretarul  general  al  comunei  va  comunica  autorităților  și  persoanelor
interesate, prezenta hotărâre.

                       Iniţiator,                                                                   AVIZAT
                         PRIMAR                                                        pentru legalitate 
                     Dumitru BĂLĂJEL                                   Secretar general al comunei,
                                                                                                    Vasile VIERU

Septembrie 2022



COMUNA RĂUCEȘTI
                                                                                         

Referatul de aprobare,
la proiectul de hotărâre  privind  alegerea preşedintelui de şedinţă

pentru lunile octombrie – decembrie 2022

- Având  în  vedere  art.  123  alin.  (1)  și  alin.  (4)  lit.  a)  –  g)  din
Ordonanță  de  Urgență  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul
Administrativ,

Consider legală și  oportună adoptarea unui  proiect de hotărâre
privind alegerea unui președinte de ședință pentru un mandat de 3 luni,
începând cu luna OCTOMBRIE  2022. 

Primar
Dumitru BĂLĂJEL



R O M Â N I A
PRIMARIA COMUNEI RĂUCEŞTI

Localitatea Răuceşti, judeţul Neamţ, cod 617370
Tel: 0233-788.003, Fax: 0233-788.239
E-mail: primariaraucesti@yahoo.com

                                                                     
                                                                                           Nr. 10.494 din 14.09.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Prevederile art. 123 din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
Administrativ, prevede:
    ”(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,” -  adică  primul  număr  natural  mai  mare  decât
jumătate  din  totalul  membrilor  prezenţi  la  o  şedinţă  a  organului  colegial,  cu  condiţia
îndeplinirii cvorumului;
   ” (2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa
a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu
majoritate absolută.
    (3)  În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali,
din  rândul  acestora este ales  un alt  preşedinte  de şedinţă,  prin  hotărâre  adoptată  cu
majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă
atribuţiile prevăzute de prezentul cod pentru preşedintele de şedinţă.

    (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.

Art. 233
Sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali 

(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali, respectiv de către consilierii judeţeni a
prevederilor  prezentului  cod,  a  prevederilor  legale  referitoare  la  conflictul  de
interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului
local  sau a  consiliului  judeţean,  după caz,  consiliul  local  sau  consiliul  judeţean
poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:
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a) avertismentul;
    b) chemarea la ordine;
    c) retragerea cuvântului;
    d) eliminarea din sala de şedinţă;
    e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
    f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
    g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.

    (2)  Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele
de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliul local, respectiv de către
consiliul judeţean, prin hotărâre.
    (3)   Sancţiunile  prevăzute  la  alin.  (1)  lit.  a)-e)  sunt  aplicabile  şi  viceprimarilor  şi
vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, după caz.
    (4)   Pentru aplicarea  sancţiunilor  prevăzute la  alin.  (1) lit.  e),  cazul  se transmite
comisiei  de specialitate  care are în obiectul  de activitate  şi  aspectele  juridice,  aceasta
prezentând  un  raport  întocmit  pe  baza  cercetărilor  efectuate,  inclusiv  a  explicaţiilor
furnizate de cel în cauză.

Codul administrativ  prevede la art.  136 alin.  (8)  că fiecare proiect  de hotărâre
înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este
însoţit de:
    a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare,  semnat de
iniţiator;
    b)  rapoartele  compartimentelor  de  resort  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului;
    c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului
local;
    d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.

Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la
alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse
pentru a fi  înscrise pe proiectul  ordinii  de zi  a şedinţelor  ordinare ale consiliului  local,
respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a
fi  înscrise  pe  proiectul  ordinii  de  zi  a  şedinţelor  extraordinare.  În  situaţia  şedinţelor
extraordinare  convocate  de  îndată,  rapoartele  compartimentelor  de  specialitate  se
întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

Iniţiatorul  proiectului  îl  poate  retrage  sau  poate  renunţa,  în  orice  moment,  la
susţinerea acestuia.

 
Prin REFERATUL DE APROBARE, primarul comunei Răucești, propune proiectul de

hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru un mandat de 3 luni, începând
cu luna OCTOMBRIE 2022.

Propunerile primarului comunei Răucești făcute prin Referatul de aprobare şi prin
proiectul de hotărâre sunt în conformitate cu prevederile legale, Consiliul local fiind abilitat
să hotărască oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre.



Secretar general al comunei,
Vasile VIERU


