
ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI

CONSILIUL LOCAL

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. 1 /03.01.2018 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

             Consiliul local al comunei Tomesti , judeţul Hunedoara;
 Având în vedere expunerea de motive  prezentată de domnul Vasiu Adrian-Viorel, 

primar al comunei Tomesti  înregistrată sub nr. 3/1 din 03.01.2018 ; 
 Văzând prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
comunei Tomesti ; 
           Tinand cont de   prevederile art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, privind
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi functionare a consiliilor, cu modificările şi
completările ulterioare ;

 În temeiul dispoziţiilor art.35, alin. (1), art.45, alin. (1) şi ale art.115, alin. (1), lit.b din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se  alege  în  funcţia  de  preşedinte  de  şedinţă  domnul/doamna
consilier___________________________________________, pe o perioadă  de 3 luni, până
la data de 31.03.2018 . 
          Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de
Legea 554/2004 a conteciosului administrativ ,actualizata .

Art.3. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Tomesti, prin grija 
secretarului comunei Tomesti şi va fi comunicată:
                  - Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
                  - Primarului  comunei Tomesti , judeţul Hunedoara.

                      INIŢIATOR PRIMAR,                              AVIZAT 

                       Vasiu Adrian-Viorel                                          SECRETAR,

                                      Giurgiu Sanda 

    Tomesti , 03.01.2018



ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
PRIMAR

NR. 3/1 din 03.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND

 ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

Stimaţi consilieri,

 

Conform prevederilor art.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
local al comunei Tomesti , consiliul local alege dintre membrii săi, un preşedinte de şedinţă,
pentru o perioadă de cel mult 3 luni, perioadă în care acesta va conduce şedinţele consiliului
local şi în care va semna hotărârile adoptate de consiliul local.

Având în vedere cele menţionate şi ţinând cont de prevederile art.35, alin. (1) din Legea
administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  vă  rog,  domnilor  consilieri,  să  aprobaţi  proiectul  de  hotărâre  în  forma
prezentată.

PRIMAR,
Vasiu Adrian-Viorel   



ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA TOMESTI
PRIMĂRIA

NR. 4/1  din 03.01.2018

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
la Proiectul de hotărâre privind  alegerea preşedintelui de şedinţă

  Potrivit  prevederilor  art.35,  alin.(1)  din  Legea  administraţiei  publice  locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, precum şi ale art.9 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Tomesti , consiliul
local alege dintre membrii săi, un preşedinte de şedinţă, pentru o perioadă de cel mult 3 luni,
perioadă în care acesta va conduce şedinţele consiliului local şi în care va semna hotărârile
adoptate de consiliul local.

 Având în vedere cele precizate  mai  sus,  proiectul  de hotărâre  prin care  se  propune
alegerea preşedintelui de şedinţă, se încadrează în prevederile legale.

 

ÎNTOCMIT:
SECRETAR,

GIURGIU SANDA 



ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
COMISIA DE SPECIALITATE 
PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,
JURIDICA, APARAREA ORDINII SI LINISTEI PUBLICE, 
A DREPTURILOR CETATENILOR 
NR.  5/1   din 29.01.2018

R A P O R T 

PENTRU AVIZAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

           Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistei 
publice, a drepturilor cetatenilor având în vedere expunerea de motive   prezentată în susţinere
de domnul primar Vasiu Adrian-Viorel ;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de către domnul primar cu privire la
alegerea preşedintelui de şedinţă constată că, acesta este legal şi oportun deoarece, consiliul
local alege din membrii săi un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va
conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

Pentru  aceste  considerente,  ţinând  cont  de  prevederile   Legii  administraţiei  publice
nr.215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, avizează  în  mod
favorabil proiectul de hotărâre iniţiat şi propune Consiliului local să-l dezbată şi 
să-l adopte în forma prezentată.

PRESEDINTE             PAUL CRISTIAN-DUMITRU        ______________________
Membrii        OPRISA SIMONEL FLORIN          ______________________

                NEDEA IOAN                                 ______________________



ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR._____1______/2018

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

            
          Consiliul local al comunei Tomesti, judeţul Hunedoara;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  nr. 1 din 03.01.2018   privind  alegerea 
preşedintelui de şedinţă;
          Având în vedere expunerea de motive  prezentată de domnul Vasiu Adrian -Viorel, 
primar al comunei Tomesti  înregistrată sub nr.3/1 din 03.01.2018,  raportul compartimentului
de resort înregistrat sub nr. 4/1 /03.01.2018 ;
         Tinand cont de  avizul favorabil al Comisiei de specialitate  juridica si de disciplina din 
cadrul consiliului local Tomesti  nr. 5/1 din 29.01.2018 ;
 Văzând prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al
comunei Tomesti ;
          Tinand cont de   prevederile art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, privind
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi functionare a consiliilor, cu modificările şi
completările ulterioare ;
           În temeiul dispoziţiilor art.35, alin. (1), art.45, alin. (1) şi ale art.115, alin. (1), lit.b din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă domnul consilier BORZA TRAIAN 
pe o  perioadă  de 3 luni, până la data de 31.03.2018 .
           Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de
Legea 554/2004 a conteciosului administrativ ,actualizata.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Tomesti, prin grija 
secretarului comunei Tomesti şi va fi comunicată:

- Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara
- Primarului  comunei Tomesti , judeţul Hunedoara.

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZA
                 BORZA TRAIAN                                                     SECRETAR,

                               Giurgiu Sanda 

        Tomesti , 30.01.2018 

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat  prin vot deschis  si  liber  ,   cvorumul  fiind de:
__9____ voturi „pentru”   ; -  voturi „împotrivă”,  - abţineri.






