ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 7/2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 27
ianuarie 2021, convocat prin Dispoziţia nr.13 /19.01.2021, emisă de primarul comunei
Dăneşti, judeţul Harghita;
Având în vedere:
-proiectul de hotărâre nr. ___/2021 înaintat consiliului local;
-referatul de aprobare al primarului comunei Dăneşti înregistrat sub nr.____/2021;
-raportul de specialitate al secretarului general al comunei Dănești, înregistrat sub
nr._____/2021;
-raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Dăneşti,
înregistrat sub nr.____/2021;
Ținând cont de:
-Încheierea nr. 1711/2020 a Judecătoriei Miercurea Ciuc privind validarea mandatelor
consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei Dănești, județul
Harghita;
-Ordinului Prefectului nr. 405/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale
pentru constituirea Consiliului Local al comunei Dănești;
-prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei
Dănești;
În temeiul dispoziţiilor art.123 alin.(1), art.139, alin.(1), art. 152 și 196 alin.(1) lit.”a”
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se alege preşedinte de şedinţă pentru perioada lunilor februarie,
martie, aprilie 2021 d-l consilier local Both Norbert László.
Dănești, la 27 ianuarie 2021




PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Both Ágoston

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL 
Bogács Angyalka-Klára

 ………………….…………….

………………….………………









ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Nr.

din 2021
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Având în vedere:
- Încheierea nr. 1711/2020 a Judecătoriei Miercurea Ciuc privind validarea
mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei
Dănești, județul Harghita;
- Ordinului Prefectului nr. 405/2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor
legale pentru constituirea Consiliului Local al comunei Dănești;
- prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local
comunei Dănești;
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Dănești;
- referatul de aprobare al primarului comunei Dănești;
În temeiul dispoziţiilor art.123 alin.(1), art.139, alin.(1), art. 152 și 196 alin.(1)
lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se alege preşedinte de şedinţă pentru perioada lunilor februarie,
martie, aprilie 2021 d-l consilier local Both Norbert László.

Inițiator - primar
Bojte Csongor-Erno

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Nr........... din 2021

REFERAT DE APROBARE
a proiectului hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă,

Domnilor consilieri,
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că în cadrul acestei şedinţe se impune ca
necesară alegerea de către Consiliul Local a unui preşedinte de şedinţă, pentru perioada
lunilor februarie, martie, aprilie 2021, conform prevederilor art.123 alin.(1) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Avându-se în vedere cele precizate mai sus, propun consiliului local alegerea prin
vot deschis, a preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni.

PRIMAR
Bojte Csongor-Erno

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Nr........... din 2021

RAPORT
favorabil proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
În conformitate cu prevederile art.123 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, după declararea ca legal constituit, consiliul local alege , dintre
membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii simple a consilierilor
locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult trei luni, care va
conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei privitor la alegerea
preşedintelui de şedinţă constat că acesta este iniţiat cu respectarea prevederilor legale
mai sus menţionate.
În consecinţă, avizez favorabil proiectul de hotărâre şi propun Consiliului local
să-l adopte în forma prezentată.

SECRETAR GENERAL al COMUNEI
BOGÁCS ANGYALKA-KLÁRA

