
                                        
 

 CONSILIUL LOCAL BOZIORU – PROIECT DE  HOTĂRÂRE              

 
 
53/2022       

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

__________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 
 

                                                 

                                                                     PROIECT 

 

H O T Ă R Â R E 

 Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile:  
Ianuarie 2023 - Martie 2023  

 

 
    Consiliul local al comunei Bozioru, întrunit în şedinţă ordinară; 

 Analizând temeiurile juridice, respectiv: 
 a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și 

art. 136 alin. (4) din Constituția României, republicată, 
b) articolul 10 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 
Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 1 alin. (2), art. 123 alin. (1) și alin. (4), art. 129 alin. (1) și 
alin. (2) lit. a) combinat cu  alin. (3) lit. a), art. 138 alin. (6) alin. (8)-

(10) alin. (14) și alin. (16), art. 139 alin. (5), alin. (11) și alin. (12),  art. 

140 alin. (1) și alin. (2),  art.139,  art. 197, art. 198, art. 199, art. 233 

alin. (2), art. 234, art. 235, art. 236 și art. 240 alin. (1) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
e) art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, 

art. 61, art. 62  și art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

f) prevederile H.C.L. nr.24/02.08.2021 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al 
comunei Bozioru;  

 

 



 

    Luând act de: 
    referatul de aprobare al Primarului comunei Bozioru, înregistrat 

sub nr.4.006/09.12.2022, în calitate de iniţiator; 
 raportul compartimentului de resort, înregistrat sub 

nr.4.007/09.12.2022; 
  avizul consultativ al  comisiilor de specialitate a Consiliului Local 

Bozioru;  
 

       În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. i) coroborat 

cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

H O T Ă R Â Ș T E: 
 

            Art.1. Se alege, doamna/domnul consilier ……………………….. 
preşedinte de şedinţă care va conduce lucrările şedinţelor Consiliului 
Local al comunei Bozioru, pe o perioadă de 3 luni, ianuarie 2023- martie 

2023. 

        (2) Art. 2. -  Președintele de ședință exercită următoarele atribuții 
principale:  

a) conduce ședințele Consiliului Local;  

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță 
rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pentru”, a celor „împotrivă” și 
a „abținerilor” numărate și evidențiate de secretarul general al comunei 
în procesul-verbal al ședinței;  

c) semnează procesul-verbal al ședinței;  

d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de 
organizare și funcționare a consiliului local;  

e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în 
competența de soluționare a consiliului local;  

f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ sau propune Consiliului Local aplicarea unor asemenea 
sancțiuni, după caz;  

g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Local sau alte însărcinări date de 
către Consiliul Local.  

 

 



 

         Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 
intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de 
lege, primarului comunei Bozioru, Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Buzău, persoanei prevăzute la art. 1 și se aduce la cunoștință publică 
prin publicarea în Monitorul Oficial Local, în format electronic, la 
adresa www.comunabozioru.ro. 

 
 

Nr.53/21.12.2022 
BOZIORU 
 
INIŢIATOR PROIECT, 
      PRIMAR, 

GRIGORE Valentin 

  
 …………………. 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                                                    SECRETAR GENERAL 
                                                                         OPREA MIRELA 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

__________PRIMAR____________ 
 

 
 
  Nr.4.006/09.12.2022 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui  
de şedinţă pentru lunile Ianuarie 2023 -Martie  2023  

 
 

      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. 
Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:  
a) conduce ședințele Consiliului Local;  
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță 
rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pentru”, a celor „împotrivă” și 
a „abținerilor” numărate și evidențiate de secretarul general al comunei 
în procesul-verbal al ședinței;  
c) semnează procesul-verbal al ședinței;  
d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de 
organizare și funcționare a consiliului local;  
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în 
competența de soluționare a consiliului local;  
f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ sau propune Consiliului Local aplicarea unor asemenea 
sancțiuni, după caz;  
g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului Local sau alte însărcinări date de 
către Consiliul Local. 
       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 
 
 ………………………….. 



 
 

 
 

R O M Â N I A 
 

JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA BOZIORU 
 

 
 
Nr.4.007/09.12.2022 
 
 

 
                               RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui  
de şedinţă pentru lunile Ianuarie –Februarie -Martie  2023  

 
 

 
 
       Prin HCL nr.38/09.09.2022 a fost ales preşedinte de şedinţă 
domnul/doamna consilier Spătaru Marian, pentru o perioadă de 3 
luni, respectiv  octombrie – noiembrie – decembrie 2022. 
        Având în vedere faptu că  această perioadă expiră în luna 
decembrie, 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 ianuarie 2023 – martie 2023. 
       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 

 
 
 …………………… 
 


	Analizând temeiurile juridice, respectiv:

