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Avizat, 
Secretar general al  
comunei Bogdand 

Temian Simona 
 

Nr. 155/SG/04.02.2021 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI BOGDAND 
 

PROIECT DE HOTARARE 
privind  alegerea preşedintelui de şedinţă 

  
Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

_____________ ; 
 Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr. 154/SG/04.02.2021  întocmit de primarul comunei Bogdand; 

 În temeiul prevederilor art.123 alin. (1) și (4)  din O.U.G. nr.75/2019 privind 
Codul administrativ, precum şi cu prevederile art. 12 din Anexa la H.C.L. nr. 
43/21.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local al comunei Bogdand, 

Ţinând seama de 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.-  Se alege preşedintele de şedinţă şi se desemnează cu conducerea 
lucrărilor şedinţei Consiliului local al comunei Bogdand, dl./d-na consilier local 
_____________  din partea __________.  
 Art.2.- Preşedintele de şedinţă se alege pe o durată de cel mult  3 luni. 
 Art.3.- Prezenta hotărâre are caracter constatator neputând fi contestată în 
justiţie. 

Art.4.- Secretarul comunei Bogdand va îndeplini procedura de comunicare a 
prezentei hotărâri. 

Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 
 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 
L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 
privind Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI 

 BOGDAND 
Nr.154/SG/04.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

În conformitate cu art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 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, 
prevăzută la art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
Întrucât durata mandatului preşedintelui de şedinţă este de 3 luni, astfel cum a fost 
aprobat prin Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al 
comunei Bogdand, aprobat prin H.C.L. nr. 43/21.11.2019 şi ţinând seama de faptul 
că mandatul actualului preşedinte de şedinţă – doamna consilier local Nagy Iuliana, 
aleasă conform Hotărârii Consiliului Local nr. 32/11.11.2020 expiră la sfârşitul lunii 
ianuarie 2021, iniţiez şi propun spre aprobare următorul proiect de hotărâre: 
 

"Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă” 
 
pentru şedinţele Consiliului local al comunei Bogdand pe perioada februarie-aprilie 
2021. 
  

 

PRIMAR,    

    Bojan Aurel                        
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ROMANIA 
JUDETUL SATU MARE                                                         
PRIMARIA COMUNEI                                                                         
Nr.156/SG/04.02.2021 

 BOGDAND 
- SECRETAR GENERAL - 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind  alegerea preşedintelui de şedinţă 
 
 Proiectul de hotărâre a fost elaborate în baza prevederilor art. 123 alin. (4), ale art. 
138 alin. (6), (8), (9) și (10), ale art. 140 alin. (1) și (3), din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, care precizează: 
  Art.123  (4) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale: 
   a) conduce sedintele consiliului local; 
   b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta rezultatul votarii, cu 
precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor numarate si evidentiate de 
secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al 
sedintei; 
   c) semneaza procesul-verbal al sedintei; 
   d) asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si functionare a 
consiliului local; 
   e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de solutionare 
a consiliului local; 
   f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 233 alin. (1) sau propune consiliului 
aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz; 
   g) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si 
functionare a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul local. 

Art.138    (6) Presedintele de sedinta este obligat sa asigure luarea cuvantului de 
catre initiator pentru sustinerea proiectului de hotarare ori de cate ori acesta o solicita, 
precum si de catre delegatul satesc, dupa caz. 
  (8) Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de 
obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul 
alocat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. 
   (9) Presedintele de sedinta permite oricand unui consilier local sa raspunda intr-o 
problema de ordin personal, in probleme prevazute de regulamentul de organizare si 
functionare a consiliului sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor. 
   (10) Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri locali poate 
propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului local. Propunerea de 
incheiere a dezbaterii se supune votului, iar discutiile se sisteaza daca propunerea este 
adoptata cu majoritate simpla. 
             Art.140 (1) Dupa desfasurarea sedintei, hotararile consiliului local se semneaza de 
catre presedintele de sedinta si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretarul 
general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
   Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale şi de oportunitate, drept pentru 
care, având în vedere faptul că mandatul doamnei consilier local Nagy Iuliana, expiră la 
sfârşitul lunii ianuarie 2021 supunem aprobării consiliului local alegerea unui preşedinte de 
şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al comunei Bogdand pe perioada februarie – aprilie 
2021. 

 

Secretar general, 
Temian Simona 
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      ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr. 17/2021 

privind  alegerea preşedintelui de şedinţă 
  

Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de 
23 februarie 2021; 
 Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr. 154/SG/04.02.2021  întocmit de primarul comunei Bogdand; 

- Raportul nr.1539/29.05.2020 întocmit de secretarul general al comunei Bogdand 
- Rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr. 1757/29.06.2020, 
1761/29.06.2020 și 1765/29.06.2020 

 În temeiul prevederilor art.123 alin. (1) și (4)  din O.U.G. nr.75/2019 privind 
Codul administrativ, precum şi cu prevederile art. 12 din Anexa la H.C.L. nr. 
43/21.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local al comunei Bogdand, 

Ţinând seama de 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.-  Se alege preşedintele de şedinţă şi se desemnează cu conducerea 
lucrărilor şedinţei Consiliului local al comunei Bogdand, dl. consilier local KURTI 
SANDOR  din partea PPMT.  
 Art.2.- Preşedintele de şedinţă se alege pe o durată de cel mult  3 luni. 
 Art.3.- Prezenta hotărâre are caracter constatator neputând fi contestată în 
justiţie. 

Art.4.- Secretarul comunei Bogdand va îndeplini procedura de comunicare a 
prezentei hotărâri. 

 
Adoptată în şedinţa ordinară  la 23.02.2021. 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ: 
           KURTI SANDOR                      L.S.   SECRETAR GENERAL AL  
                                                                                                COMUNEI BOGDAND, 
         TEMIAN SIMONA 
 -consilier local-       
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 9; 
Nr.total consilieri absenţi: 0; 
Voturi pentru: 9; 
Voturi împotriva: 0 ; 
Abţinere:0. 


