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PROIECT

HOTĂRÂREA NR.____
din data de__februarie 2022

- privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( MARTIE 2022)

Consiliul Local al Municipiului Fagaraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând raportul de specialitate cu nr. ______  /21.02.2021 al Secretarului
General al Municipiului Făgăraş privind alegerea preşedintelui de şedinţă,precum şi
referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr.  ____ /1/21.02.2022,

Ţinând seama de art.15 din HCL.nr.235/26.09.2019 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Făgăraş,

Având în vedere prevederile art.123, alin.(i) şi (3) din din O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare al 
Consiliilor locale,

în temeiul art. art.129, alin.i şi 2, art. 139 alin. (1) şi (6) art.196 alin. (1) lit. a.), art. 
197, art. 198 alin. (1) şi (2) şi art.243, alin.(i) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.i. Domnul/doamna consilier ______________  se alege ea preşedinte de
şedinţa, în luna MARTIE 2022, pentru a conduce şedinţele Consiliului Local al 
Municipiului Făgăraş şi a semna hotărârile adoptate de acesta, în luna MARTIE 2021.

Art.2. în caz de forţă majoră (boală, lipsă neprevăzută din localitate etc.), lucrările 
Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, vor fi conduse de către domnul/doamna consilier 
____________________ , în calitate de preşedinte de şedinţă.

Iniţiator,
SUCACIU GHEORGHE

Vizat pentru lec ^itate, 
Secretar general al nu nici 

Laura Elena G i^nca

c$J.

ItilUI,
J 1/

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de__voturi pentru, __ abţinere, - împotriva
Consilieri in funcţie-17 
Consilieri prezenţi -_
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Prezenta hotarare se comunica:
-îex.dosar de şedinţa 
-îex.colectie 
-îex. Prefectura 
-îex. Primar 
-îex. Secretar
-îex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
-îex.afisaj
-îex.celor in cauza

AG/AG.

Cod:F-i7
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Nr.

RAPORT de SPECIALITATE

- privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă
(MARTIE 2021)

în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.28/27.01.2022 privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă, domnul consilier local Stengel Norbert a fost ales 
preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Făgăraş pe o perioada 
de o lună, începând cu luna februarie a anului 2022.

Având în vedere că, începând cu luna martie a anului 2022, încetează 
perioada pentru care dl.Stengel Norbert a fost ales preşedinte de şedinţă, iar 
potrivit art.123, alin.(i) şi (3) din din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, "consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de 
şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi 
semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot 
deschis cu majoritate simplă".

Ppropun adoptarea de către Consiliul Local Făgăraş a unei hotărâri 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local pe o perioadă de o 
lună, începând cu luna martie 2022.

SECRETAR GENERAL AŢ MUNICiylU^tJI,
T  01*1 MO T7 I o  /Laura Elena Giuţica

Cod:F-i6
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Nr. / 21.02.2022

REFERAT de APROBARE

- privind alegerea unui consilier preşedinte de şedinţă
(martie 2022)

Ţinând seama de faptul că, începând cu luna martie a anului 2022, 
încetează perioada pentru care dl Stengel Norbert a fost ales preşedinte de 
şedinţă, iar potrivit art.123, alin.(i) şi (3) din din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, "consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de 
şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi 
semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot 
deschis cu majoritate simplă".

Aşadar, propun adoptarea de către Consiliul Local Făgăraş a unei hotărâri 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local pe o perioadă de o 
lună, începând cu luna martie 2022.

în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 28/27.01.2022 privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă, dl consilier local Stengel Norbert a fost ales preşedinte 
de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Făgăraş pe o perioada de o lună, 
începând cu luna februarie a anului 2022.

A fost iniţiat proiectul de hotărâre privind alegerea unui consilier ca 
preşedinte de şedinţă (MARTIE 2022)

Apreciem ca oportun şi in interes local aprobarea proiectului de hotărâre.

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU

Cod:F-l6


