ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂREA nr. 33
privind aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile
iulie, august, septembrie 2020
Luând în considerare:
▪ prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985
şi ratificată prin Legea nr.199/1997;
▪ prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire a
Constituției României nr.429/2003;
▪ prevederile art.211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
▪ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
rerepublicată, modificată și completată.
Având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 3341 din 19.06.2020, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin
care propune aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru
lunile iulie, august, septembrie 2020;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 3497 din 30.06.2020, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea alegerii Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Șoldanu pentru lunile iulie,
august, septembrie 2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr. 3536 din
30.06.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr. 3544 din 30.06.2020;
▪ Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi socialculturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub nr. 3551 din
30.06.2020;
▪ Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.22 din 31 martie 2020 privind aprobarea alegerii
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai și iunie 2020.
În baza:
▪ prevederilor art.123 alin.(1), alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, completată.
Constatând respectarea dispozițiilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.136 alin.(1) coroborate art.139 alin.(1) și alin.(2) lit.a) şi art.196 alin.(1) lit.a) teza
întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 30 iunie 2020,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Doamna/domnul consilier al Consiliului local al comunei Șoldanu, Ionel TĂNASE se alege
Preşedinte de şedinţă al Consiliului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe o perioadă de 3 luni,
Pagină 1 din 2

respectiv lunile iulie, august, septembrie 2020.
Art. 2. - Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:
a)

conduce ședințele consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu
precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate de
secretarul general al comunei Șoldanu în procesul-verbal al ședinței;
c)

semnează procesul-verbal al ședinței;

d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local;
e)

supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a
consiliului local;

f)

aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art.233 alin.(1) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ sau propune consiliului aplicarea unor
asemenea sancțtiuni, dupăa caz;

g) îndeplineșste alte atribuțtii prevăazute de lege, de regulamentul de organizare șsi funcționare
a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.
Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre are caracter individual și va intra în vigoare la data comunicării către
primarul comunei Șoldanu.
(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,
modificată și completată.
(3) Secretarul comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea prezentei hotărâri tuturor factorilor
interesaţi.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Ciprian-Florin CIOBANU
Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 33
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 30 iunie 2020
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali prezenți,
din 13 consilieri locali în funcție, care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.
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