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Proiect

HOTĂRÂRE

pentru alegerea preşedintelui de şedinjă
pe o perioadă de 3 luni

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului
115/2015 pentru alegerea
administraţiei

Bucureşti,

autorităţilor administraţiei

ales în

condiţiile

Legii nr.

publice locale, pentru modificarea
pentru modificarea

şi

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările
completările ulterioare, întrunit în şedinţă _ _ _ ___, astăzi, _ _ _ __

şi

Legii

publice locale nr. 215/2001, precum

şi

Luând în considerare proiectul de ltotiirâre inijiat de Primarul Sectorului 2 al
Municipiului Bucureşti pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni;

Analizând:
- Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului
Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. I00965/05.07 .2021 prezentat de
Administraţie

Publică Locală

către Direcţia

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
şi Linişte Publică, Apărarea

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine
şi Relaţii

Omului

Municipiului
-

Internaţionale

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al

Bucureşti ;

Dispoziţia

nr. 810/04.05 .2021

exercitarea cu caracter temporar de
Direcţiei

Drepturilor

Juridice,

Legislaţie,

emisă
către

de

către

doamna

Primarul Sectorului 2 privind

Niţă

Elena, director executiv al

Contencios-Administrativ, a funcţiei publice de conducere

de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
Având în vedere reglementările cuprinse în art. 123 alin. (1) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificăril e şi
completările

ulterioare;

În temeiul art. 123 alin. (1) coroborat cu art. 136 alin. (1), art. 140 alin. (1) şi
~şi

art. 166 alin. (4) din Ordonan/a de

Urgen/ă

a Guvernului nr. 5712019 privind

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se alege domnul/doamna consilier local
preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului
pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: august, septembrie ş i octombrie 2021.

Bucureşti ,

Art.2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului

Bucureşti.

INIŢIATOR

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE

PRIMAR

SECRETA R GENERAL AL SECTORULUI 2,

E~

Hotllrâ re nr.
Bucureşti,

_

_ _ __

Prezenta Hotărâre con fine un număr de _ pagini şi a fost adoptată de Consiliul local al Sectorului 2 al Municipiului
în şedin/a
din data de
cu respectarea prevederi/or art. 140 din Ordonan/a de Urgen/ă a
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ. cu modificările şi comple tările ulterioare.
Buc ureşti
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Cabinet P rimar Sector 2

REFERAT DE A PROBARE

Prin

Hotărârea

Consiliului Local Sector 2 nr. 168/27.05 .2021 a fost desemnat
preşedinte de şedinţă domnul consilier local Pellegrini Marius-Ovidiu pentru perioada
27 .05 .202 1-31.07.2021.
Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1 ) din Ord onanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/201 9 privind Codul administrativ, cu mod i ficăril e ş i compl etăril e ulterioare, „{ „. )
consiliul local alege dintre membrii
organizare

şifuncfionare

Preşedintele

În termenul stabilit prin regulamentul de

a consiliului local, un

cel mult 3 luni, care conduce
acesta.

săi,

şedinfele

preşedinte

consiliului

şi

de

şedin/ă,

semneazli

p e o perioadă de

hotărârile

adoptate de

de şedinfă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă („.) ."

De asemenea, potrivit art. 123 alin. (4) di n actul normativ mai sus-menţi onat
preşedinte l e de şed i nţă înd eplineşte următoare l e atribuţi i : conduce şedinţel e consiliului
local; supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri ş i a nunţă rezultatul votări i ,
semnează hotărârile adoptate ş i procesul-verbal al şed inţe i , as igură menţinerea ordinii în
timpul şedi nţei , îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Regulamentul de
organizare ş i funcţi onare a consiliului local.

Faţă

de cele mai sus prezentate,
PROP UN

Consiliului Local al Sectorului 2 spre analiză şi aprobare proiectul de
p entru desemnarea preşedinte lu i de şedinţă p e o perioadă de 3 luni.

PRIMAR,

hotărâre

ROMÂNIA
Sector ul 2 al M unicipiului Bucureşti
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Direcţia Administraţie Publică Locală

Nr. / ~o

9GS( o :J. 01 . ,fl02 /
RAPORT DE SPECIALITATE

În şedinţa ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti din
data de 27 .05 .2021 a fost adoptată H.C.L. Sector 2 nr. 168/2021 , prin care a fost desemnat
preşedinte de şedinţă, domnul consilier local Pellegrini Marius-Ovidiu pentru perioada
27.05.2021 - 31.07.2021.
Având în vedere prevederile art. 123 alin. (I) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, „( ... ) consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin
regulamentu/ de organizare şifuncfionare a consiliului local, un preşedinte de şedinJ<'i,
pe o perioad<'i de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semneaz<'i
hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedin/ă se alege prin vot deschis cu
majoritate simplă ( ...) ."
De asemenea, potrivit art. 123 alin. (4) din actul normativ mai sus-menţionat
preşedintele de şedinţă îndeplineşte următoarele atribuţii: conduce ş edinţele consiliului
local; supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării,
semnează hotărârile adoptate şi procesul-verbal al şedinţei, as igură menţinerea ordinii în
timpul şedinţei , îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Regulamentul de
organizare şi funcţionare a consiliului local.
Faţă

de cele prezentate, se impune promovarea proiectului de hotărâre privind
desemnarea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 Juni, respectiv august, septembrie
şi octombrie 2021.
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