ROMAN IA
JUDETUL PRAHOVA
ORA$TJI- VALENII DE MTJN'I'E
CONSILIUL LOCAL
Nt.26647 /17 .l !.2021

PROIECT DE HOTARARE
privind numirea Pretedintelui de;edin(i pentru luna decembrie 2021
AvAnd in vedere prevederile legale cuprinse in :
- art.l23 alin.(l) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si
completerile ulterioare:
- H.C.L. nr.20/26 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului dc organizare qi
funclionare a Consiliului l,ocal al oraqului Vdlenii de Munte;

fin6nd cont de refbratul de aprobare al primarului oralului Velenii de Munte, raportLrl
intocmit de cdtre Biroul administratic publica locala qi de mportul comisiei pentru problei'ne
juridice 9i de disciplini, munc5 $i proteclie sociald;
irr temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.5'112019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile ii comple6rile ulterioare;

Consiliul Local al oralului Vilenii de Munte adopti prezenta hot5rire

i

Art,1, Aproba numirea doamna consilier local Pavel Cristina, in calitate de
Pre;edintc de gedinld pentru luna decembrie 2021,
Art.2. Hotdrdrea se va aliqa la scdiul Primdriei oraqului Velenii de Munte.
Afigarea 1i comunicarea se vor I'ace de cdtrc Biroul admiristralie publicd locald.

PRESEDINTE I) I.] SI,]I)I N1'APantclimon Gabriel-[rinel
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REFERAT
privind numirea presedintelui de fedinti pentru luna DECEMBITIE

2021

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in !rt. 123 alin. (l) din O.U.c. nr.5712019
privind Clodul Administmtiv, cu modillcarile completdrile ulterioare, Consiliul Local alcge
$i
din membrii stri, in temeiul stabilit prin Regulamenrul de organizare,i functionarc a
Consiliului Local, un prelediote de iedinle, pe o perioada de o luni, care conduoe
Qedinleie
consiliului liva semna hotdrdrile adoptate de acesta.

in confbrmitate cu prevederile alin. (2) al art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administtativ, cu modifictrrile ;i completdrile ulterioare, consilierul local ales. numit in

calitate de Pre;iedintc de Sedin(d, poate fi schirnbat din iinrctie la initiativa a cel pulin o treime
din numtrrul consilierilor locali, prin votul majoritilii consilierilor localiin firnctie.

Pentru luna DECEMBRIE 2021 propun ca dna consiliq local PAVEL CRISTINA sd
[ie numil?1 "Pre$edinte dc |edinltr,,.

IraF de cele relatate mai sus, propun aprobarea prezentului proiect de hotdrare.

PRIMAR,
Florin Constantin
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RAPORT
privind numirea preEedintelui de Sedinti pcntru luna DECEMBRIE 2021

Potrivit aft. 123 alin. (1) din O.U.C. nr. 5712019 privind Codul Administrativ.
cu
modificdrile $i completArile ulterioare, Consiliul Local alege din menrbrii
sAi, prin hotdrare
adoptatA cu votul deschis al majorit5lii consilierilor locali, un pre$cdinte
dc ,edin!4, pe o
perioadi de cel mult trei luni, carc va conduce
$edinlele consiliului $i va semna hotdrdrile

adoptate de acesta.

in conlormitate cu prevederile alin. (2) al ad. 123 din O.U.C. nr.
S7l2019 privind Codul
Admiristrativ, cu modificarile $i complctdrile ulterioare, consilierul looal ales.
numit in
calitate dc Pre$cdinte de SedinF, poate li s(hirnbxt din functie la initixti\,a
a cel pulin o treimc
din numdrul consilierilor locali, prio votul majoritdfii consilierilor localiin
lunc;ie.
.

Avand in vedere Rcgulamentul de organizare gi funclionare al
Consiliultri Local al
ora$ului Vdlenii de Munte aprobat prin H.C.L . nr. 20126.02,.2021propun
numirea
prc$dintelui de $edinttr pentru luna DECEMBRIE 2021 pe dna
con;il;er local PAVEL

CRISTINA,
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,elrru,e. propun sp|c analiza^;i rprobcrea ( L,n\iliului I occl ,rl ora)uJui
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