
ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA BAIA DE CRIS

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.52 / 2022

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei  Baia de Cris, judeţul Hunedoara;

Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre Nr.26/2022 privind alegerea preşedintelui de
şedinţă;

Având  în  vedere  referatul  de  aprobare  la  proiectul  de  hotarire  privind  alegerea
presedintelui de sedinta, înregistrat sub nr.45/28/1.07.2022,,Proiectul de hotarire nr.45/2022
privind alegerea preşedintelui de şedinţă, raportul Compartimentului de resort înregistrat sub
nr.52/28/21.07.2022 precum şi avizul  comisiei Juridica si de disciplina,protective mediu si turism
înregistrat sub nr.74/31/27.07.2022

În temeiul dispoziţiilor art.123, alin. (1), art.139, alin. (1) şi ale art.196, alin. (1), lit.a,art.243
alin.(1) lit.a) din OUG.nr.57/2019 –Partea a-III-a privind Codul Administrativ,cu modificarile si
completarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă domnul consilier Popoviciu Marcel
pe o perioadă  de 3 luni, până la data de 31.10.2022

Art.2 Prezenta hotarire poate fi contestata in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a
contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare

Art.3. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei comunei Baia de Cris, prin
grija secretarului general al u.a.t şi va fi comunicată:

- Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara

- Domnului Primar al comunei Baia de Cris   judeţul Hunedoara

PRESEDINTE DE SEDINTA 
ONCU VIOREL-SORIN

CONTRASEMNEAZĂ 
           SECRETAR GENERAL
            RUSU LUCIA

BAIA DE CRIS  29.07.2022

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru __________
Voturi împotrivă________
Abţineri _______________



CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI 
GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL
NR.______/_____________.

Nr. 
crt.

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura

0 1 2 3

1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, 
s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:

______/__/_____
 □ simplă □ absolută □ calificată
Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

2 Comunicarea către primar ______/__/_____
3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____
4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual

______/__/_____

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz

______/__/_____



ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
PRIMAR
NR.45/28/1.07.2022

REFERATUL DE APROBARE  

 la Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Stimaţi consilieri,

 

Conform  prevederilor  art.123  din  OUG.nr.57/2019  –Partea  a-III-a  privind  Codul
Administrativ,cu modificarile  si  completarile  ulterioare dupa declararea ca legal  constituit,
consiliul local alege dintre membrii sai, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3
luni,  care  conduce  sedintele  consiliului  si  semneaza  hotararile  adoptate  de  acesta.
Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla, prevazuta la art. 5, lit.
ee).
   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.
Având  în  vedere  cele  menţionate  şi  ţinând  cont  de  prevederile  art.123,  alin.  (1)  din
OUG.nr.57/2019 –Partea a-III-a privind Codul Administrativ vă rog, domnilor consilieri,  să
aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
Ing.GORCEA MIHAIU-LIVIU 

Baia de Cris 1.07.2022



ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS
PRIMĂRIA
NR.52/28/21.07.2022

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

Potrivit prevederilor  art.123, alin. (1)  din  OUG.nr.57/2019 –Partea a-III-a privind Codul
Administrativ, 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 GENERAL

RUSU LUCIA

BAIA DE CRIS 1.07.2022



ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
CONSILIUL LOCAL
Comisia Juridica 
si de disciplina ,protectie mediu si turism 
Nr.74/31/27.07.2022

A V I Z 

La proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Comisia  pentru  protectia  mediului  si  turism  juridica  si  de  disciplina,  având  în  vedere
expunerea de motive prezentată în susţinere de domnul primar Gorcea Mihaiu-Liviu;

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  OUG.nr.57/2019 –Partea a-III-a
privind  Codul  Administrativ, avizează  în  mod  favorabil  Proiectul  de  hotărâre  iniţiat  şi  propune
Consiliului local să-l dezbată şi să-l adopte în forma prezentată.

PRESEDINTE
POPOVICIU MARCEL
                                    SECRETAR

ONCU VIOREL-SORIN
                                    MEMBRU

     OANA SORIUN

BAIA DE CRIS 27.07.2022




