
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

CONSI 'l$ io
ticTRt

lro
AIiTJL t5

ZIU NA

PR.OIECT fDE IIOTARARN,
privind alegerea preqedintelui de qedin{i pentru a conduce lucririle Eedin{elor

Consiliului Local Motru pe o perioadl de trei luni, respectiv:
februarie, martie qi aprilie 2023

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN:

Avdnd tn vedere:

modifi cdrile qi complettlrile ulterioare;

normative, republicatd cu modific[rile si complet5rile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 1.36, alin.l din O.U.G.nr. 57t2019 privind Codul
administrativ, cu modificlrile qi completirile ulterioare,

PROPUNE:

Art.l. Se alege pre$edinte de gedin{d domnul consilier local Mirqu Vasile pentru
a conduce lucrdrile qedinlelor Consiliului Local Motru pe o perioadd de trei luni,
respectiv: februarie, martie qi aprilie 2023.

Art.2. in cazul lipsei pregedintelui ales la una din gedinlele organizate pe perioada
mandatului, se va proceda la alegerea unui preqedinte de qedinld numai pentru
gedinla respectivd, frrd a se intrerupe mandatul de 3 luni.

Art.3. Hotdr6rea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Instituliei
Prefectului Judelului Gorj qi consilierului local ales prin art.1.
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Referat de aprobare
al proiectului de hotirire privind alegerea preEedintelui de qedin(I
pentru a conduce lucrlrile qedin(elor Consiliului Local Motru pe o
perioadl de trei luni, respectiv: februarie, marie qi aprilie 2023

in cadrul Eedinfei Consiliului Local al Municipiului Motru din data
de 27.10.2022, prin Hotirirea nr. 105, domnul consilier local Ardeiu
Giubelan Sorin a fost ales preqedinte de qedin!5 pentru a conduce
lucrlrile Consiliului Local Motru pe trei luni, respectiv : februarie, martie
qi aprilie 2023.

In conformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) din O.U.G.nr.
5712019 privind Codul Administrativ, cu modificirile qi completirile
ulterioare, un consilier local poate exercita func{ia de pregedinte de
gedin(i cel mult trei luni.

Avffnd in vedere ci s-a incheiat mandatul de preqedinte de Eedin(i
al domnului consilier local Giubelan Sorin, pentru buna func(ionare a
activiti(ii consiliului local, am ini(iat proiectul de hotirire privind
alegerea pregedintelui de gedinli pentru a conduce lucririle qedin{elor
Consiliului Local Motru in urmitoarele trei luni , respectiv: februarie,
martie Ei aprilie 2023, proiect pe care il supun spre aprobare in forma
prezentati.

Raportul de specialitate va fi intocmit de doamna consilier juridic
Lonea Vasilica.

EC. MO COSMIN
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RAPORT DE SPECTALITATE
al proiectului de hotlrffre privind alegerea preqedintelui de qedin(i pentru a

conduce lucrflrile qedin(elor Consiliului Local Motru pe o perioadi de trei luni ,
respectiv: februarie, martie qi aprilie 2023

in cadrul gedinlei Consiliului Local al Municipiului Motru din data de 27 .10.2022 prin
Hotdrdrea nr. 105 a fost ales pregedinte de gedinla, domnul consilier local Giubelan Sorin,

pentru a conduce lucrdrile Consiliului Local Motru pe trei luni, respectiv noiembrie,
decembrie 2022 qi ianuarie2O23

tn conformitate cu prevederile art.l23, alin. (1) din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul
Administrativ, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare, un consilier local poate exercita
func{ia de preqedinte de gedin{I cel mult trei luni.

Av6nd in vedere cd s-a incheiat mandatul de preqedinte de ;edin[6 al domnului
consilier local Giubelan Sorin, pentru buna funcfionare a activitAfli consiliului local, domnul
Primar a inifiat proiectul de hotdr6re privind alegerea preqedintelui de qedin{6 pentru a
conduce lucrdrile qedinfelor Consiliului Local Motru in urmitoarele trei luni, respectiv :

februarie, martie;i aprilie 2023.
Preqedintele de gedinf[, conform prevederilor Codului Administrativ , cu

modificirile qi completlrile ulterioare, se alege prin vot deschis cu majoritatea simpl6.
Conform prevederilor art.l23 alin. (4) din acelagi act normative, preqedintele de gedin![

exercitd urmltoarele atribufii principale:
a) conduce gedin[ele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hot[r6ri gi anun!6 rezultatul votlrii, cu

precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivl gi a ablinerilor numdrate gi evidenfiate de

secretarul general al unit6lii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al
gedinfei;

c) semneaz[ procesul-verbal al gedinfei;
d) asigurd menlinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare gi funcfionare a

consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemd care intrl in competen(a de solu{ionare

a consiliului local;
f) aplicd, dac[ este cazul, sancfiunile prevlzute la art. 233 alin. (1) sau propune consiliului

aplicarea unor asemenea sancliuni, dupd caz;
g) indeplinegte alte atribu{iiprev[zute de lege, de regulamentul de organizare qi funcfionare

a consiliului local sau alte insdrcinlri date de cdtre consiliul local.
Proiectul de hotirAre prezentat este fundamentat juridic.
Sunt respectate atat cerin{ele de formd cdt gi cerinlele de fond iar normele inifiate prin

acesta se integreaz[ in ansamblul legislaliei gi nu con[in solufii care ar contraveni cu actele pe

baza qi in executarea c[rora urmeazd sd fie aprobat.
in concluzie, fin6nd cont de competenfa materialS gi teritorialS a Consiliului Local al

Municipiului Motru, proiectul de hotdrAre indeplinegte toate condiliile legale pentru a fi
supus spre aprobare in forma prezentatd.
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