CONSILIUL LOCAL BOZIORU – PROIECT DE HOTĂRÂRE

48/2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU
__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________

PROIECT

HOTĂRÂRE
Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile:
Ianuarie – Februarie - Martie 2022
Consiliul local al comunei Bozioru, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
 referatul de aprobare al Primarului comunei Bozioru, înregistrat
sub nr.3.730/08.12.2021, în calitate de iniţiator;
 raportul
compartimentului
de
resort,
înregistrat
sub
nr.3.731/08.12.2021;
 avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bozioru;
 prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul
administrativ,
precum
şi
cu
prevederile
H.C.L.
nr.24/02.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al comunei Bozioru;
 prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRÂȘTE:
Art.1. (1) Se alege, doamna/domnul consilier BUDUIANU
MARIAN preşedinte de şedinţă care va conduce lucrările şedinţelor
Consiliului Local al comunei Bozioru, pe o perioadă de 3 luni, ianuariefebruarie- martie 2022.
(2) Doamna/domnul consilier, BUDUIANU MARIAN exercită
atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al comunei Bozioru pentru preşedinte de
şedinţă.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului
general delegat al comunei Bozioru, în termenul prevăzut de lege,
Primarului comunei Bozioru, Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău şi
doamnei/domnului consilier BUDUIANU MARIAN.
Nr.48/08.12.2021
BOZIORU
INIŢIATOR PROIECT,
PRIMAR,

GRIGORE Valentin
………………….
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
OPREA MIRELA

................

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU
__________PRIMAR____________

Nr.3.730/08.12.2021

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui
de şedinţă pentru lunile Ianuarie –Februarie -Martie 2022

Potrivit art.123, alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, consiliile locale pot alege dintre membrii săi, un
preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni.
Preşedintele de şedinţă va conduce şedinţele consiliului local şi
va semna hotărârile adoptate în plenul acestora.
Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii
prevăzute de lege, de regulamentul cadru sau însărcinări date de
consiliul local.
Proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării este întocmit
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIMAR,
GRIGORE Valentin
…………………………..

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU

Nr.3.731/08.12.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui
de şedinţă pentru lunile Ianuarie –Februarie -Martie 2022

Prin HCL nr.31/24.09.2021 a fost ales preşedinte de şedinţă
domnul/doamna consilier Mirică Maria-Nicoleta, pentru o perioadă de
3 luni, respectiv octombrie – noiembrie - decembrie 2021.
Având în vedere că această perioadă expiră, propunem alegerea
unui preşedinte de şedinţă care va conduce şedinţele consiliului local
şi va semna hotărârile adoptate de acesta pe o perioadă de 3 luni.
În conformitate cu art.123, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ
şi prevederile regulamentului de
Organizare
şi
Funcţionare
al
Consiliului
Local
Bozioru
nr.24/02.08.2021, propunem aprobarea proiectului de hotărâre
privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
OPREA Mirela
………………………

