
              R O M Â N I A
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD PROIECT 
        COMUNA  NEGRILESTI       NR 1 DIN 03.01.2023
          CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Negrilești

Consiliul  local  al  comuna  Negrilești,  întrunit  în  şedinţă  ordinară  în  data  de  __
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.  2 in 3.01.2023 intocmit de către iniţiatorul proiectului de 

hotărâre;
- Raportul de specialitate  întocmit de către Secretarul general al comunei Negrileti  , 

înregistrat sub nr. 3 din 3.01.2023
Ordinul nr.273/21.10.2020 al Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud privind constatarea

îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Negrilești;
-avizul consultative al Comisie nr I________________
prevederile  art.123  alin.(1)  din  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  României

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
în  temeiul  art.139  alin.(1)  din  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  României

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1.  –  Se  alege  preşedinte  de  şedinţă  domnul/doamna  consilier
___________________________________, care va conduce şedinţele consiliului local pe o
perioadă de 3 luni incepand cu luna  februarie  2023

ART.2. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Negrilești, în
şedinţă  ordinară,  cu  respectarea  art.123  alin.(1)  și  139  alin.(1)  din  Ordonanța  de  urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de ____ voturi „pentru”, ____
voturi „împotrivă” şi ____ abţineri. 

ART.3. – Secretarul general al comunei Negrilești   va comunica prezenta hotărâre.
- Domnului/doamnei consilier __________________;
- Primarului comuna Negrilești;
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud.

                              
                                                                                       Aviz  de legalitate 
      Primar  Secretar  general al UAT
                      Costin Dumitru                        Mureșan Dănuța-Domnica



R O M Â N I A
JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
COMUNA NEGRILEȘTI
PRIMAR
Nr.  2  din 3.01.2023

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

Potrivit dispoziţiilor  art. 123 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 03.07.2019 privind

Codul administrativ, după declararea ca legal constituit,   consiliul local alege prin vot deschis

cu majoritate simplă, un preşedinte de şedinţă care îndeplineşte atribuţiile specifice cu privire

la conducerea sedinţelor autorităţii deliberative şi adoptarea proiectelor de hotărâre.

Consiliul local al  comunei Negrilesti a fost legal constituit în data de 21.10.2020, in

acest sens fiind emis Ordinul Prefectului Judeţului Bistrița-Năsăudd nr. 273 din 21.10.2020

Pentru   buna desfăşurare a  şedinţelor Consiliului local Negrilesti  propun adoptarea

Proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, în forma prezentată.

PRIMAR
Costin Dumitru 



R O M Â N I A
JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
COMUNA NEGRILEȘTI
SECRETAR GENERAL 
Nr 3  din  3.03.2023

RAPORT
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

In  art.  123  din  Ordonanţa  de  urgenţă  nr.  57  din  03.07.2019  privind  Codul

administrativ, cu modificări şi completări,  se precizează faptul cã după declararea ca legal

constituit, consiliul local alege, prin vot deschis cu majoritate simplă, un preşedinte de şedinţă

al cărui mandat nu poate fi mai mare de  3 luni.

Consiliul local al  comunei Negrilesti a fost legal constituit în data de 21.10.2020, in acest

sens fiind emis Ordinul Prefectului Judeţului Bistrița-Năsăudd nr. 273 din 21.10.2020

E  necesar  adoptarea Proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

care v-a conduce sedintele de consiliul local pe o perioada de trei luni februarie-aprilie 2023 .

Secretar general al UAT
Mureșan Dănuța-Domnica


