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PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 

 
Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,județul Bistrița Năsăud convocat  în sedință 

ordinară în data de 31.01.2022; 
 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Șieu Măgheruș înregistrat sub nr. 
410 /18.01.2023; 

-Raportul întocmit de secretarul general al  comunei d-na Dan Marinela Dalia înregistrat 
sub nr.411/ 18.01.2023; 
          -Avizul Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș 
înregistrat sub nr. __ / __.__.2023; 
          -prevederile art.123  , art.129 alin.1, art.139 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 
         În temeiul   art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se propune preşedinte de şedinţă domnul ______________________________ , 
care va conduce şedinţele consiliului local pe o perioadă de 3 luni, începând cu data adoptării 
prezentei hotărâri.  
 Art.2. Hotărârea se adopta prin  vot deschis cu  majoritate simpla. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului d-na Dan Marinela Dalia cu: 
 - Domnul consilier ____________________   ; 
           -  primarul comunei; 

- Instituţia  Prefectului Judeţul Bistriţa- Năsăud.               
              
                                                      PRIMAR 
                                          SORIN AUREL MITITEAN 

 
 

                                                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL UAT         
                                                                                       MARINELA DALIA DAN 
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                                                        REFERAT DE APROBARE 

privind alegerea presedintelui de sedinta 
 
 
 

Tinand seama de prevederile art.123,alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,,  consiliul local alege dintre membrii 
sai,in termenul stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,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. 

Avand in vedere ca a expirat perioada de trei luni ,prin HCL nr.59/31.10.2022 a fost ales 
presedinte de sedinta d-l Peter Dumitru  se impune a alege un nou presedinte de sedinta.  

Fata de cele aratate mai sus, supun spre aprobare Consiliului local Sieu Magherus 
prezentul proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Sieu 
Magherus ,pe o perioada de 3 luni. 
  
  

 
 
 

PRIMAR 
SORIN AUREL MITITEAN 
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R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E 
privind alegerea presedintelui de sedinta 

 
 
 
 

 
Subsemnata Dan Marinela Dalia secretar general  al  comunei Sieu Magherus,judetul 

Bistrita Nasaud; 
           Avand in vedere: 
          -Hotararea Consiliului Local nr.59/31.10.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta; 
          -prevederile art.123    din Ordonanta de Urgenta 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.” 
  Consider legal,necesar si oportun acest Proiect de hotarare necesar aprobarii alegerii 
presedintelui de sedinta deoarece a expirat perioada de 3 luni pentru care a fost ales prin hotarare 
de consiliu domnul Peter Dumitru. 

 
 
 

 
SECRETAR GENERAL AL UAT 

MARINELA DALIA DAN 
 
 

 

 


