
ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

' CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFĂNESTII DE JOS 
' ' 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

Luând în considerare expunerea de motive a iniţiatorilor şi raportul 
compartimentului de resort, 

Având in vedere prevederile art. 123 şi ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

Consiliul local al comunei Ştefăneştii de Jos - judeţul Ilfov, 

HOTĂRĂSTE: , 

Art. I Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă doamna/domnul 
____________ ________ , pentru un mandat de 3 luni 
(februarie, martie, aprilie). 

Art.2 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri în 
condiţiile legii. 

INIŢIATORI: 

Petrică Ion / JJ! 
Gheorghiţă Mircel , . Î -/ 

Mircea Lucian&~-~- / 
Alexandru Cristian 

Vasile Norel 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFĂNESTII DE JOS 

' ' 

HOTĂRÂREA NR. _ _ / ____ _ 
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

Luând în considerare expunerea de motive a iniţiatorilor şi raportul 
compartimentului de resort, 

Având in vedere prevederile art. 123 şi ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

Consiliul local al comunei Ştefăneştii de Jos - judeţul Ilfov, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. l Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă doamna/domnul 
____________________ , pentru un mandat de 3 luni 
(februarie, martie, aprilie). 

Art.2 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri în 
condiţiile legii. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: _ la şedinţa ordinară din 3 I.O 1.2020 
Cu un număr de __ voturi "pentru" din 13 consilieri in funcţie 



Po1 maria comunei Ştefăneşt 1 i de Jos 

N1 .. . /6.7C.E. ...... .. ... . 
Zi ,4.f Luna d .. A~( 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Potrivit Codului administrativ, se poate alege un nou preşedinte de şedinţă, 

la iniţiativa a cel puţin o treime din numărul consilierilor locali. 

Facem această propunere, întrucât mandatul de 3 luni al preşedintelui de 

şedinţa în funcţie expira în luna ianuarie, prin urmare supunem atenţiei acest 

proiect de hotărâre. 

INITIATORI: 
' 

Petrică Ion I f1 /l 
Gheorghiţă Mirc~f ~ / /{tf.1 

Mircea Lucian 
Alexandru Cristian 

Vasile Norel 



P.imdri a comunei Ştefănest;i de Jos 

!·,, .16'tt . 
Zi ~ f. Lur," 0/ . '' A 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Având în vedere prevederile art. 123 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, potrivit cărora există posibilitatea schimbării preşedintelui de 

şedinţa la iniţiativa a cel puţin o treime din consilierii locali, cu votul majorităţii 

consilierilor locali în funcţie. 

Proiectul de hotărâre prezentat este semnat de către 5 consilieri locali în 

functie, cu mentiunea că numărul total de consilieri în functie la nivelul comunei 
' ' ' 

Stefănestii de Jos este de 13. 
' ' 

SECRET AR GENERAL I, 

GAFTON Corina 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget -
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 

gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, s-a întrunit în 
şedinţa de lucru în ziua de 31.01.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, considerăm că îndeplineşte criteriile de de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 
proiectul de hotărâre. 

PREŞEDINTE COMISIE 

PETRICĂION 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru administraţie publică locală , juridică si de apărare a ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua 
de 31.01.2020 şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, considerăm că îndeplineşte criteriile de de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 
proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

CHIRU IONEL 



AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi 

sportive, agrement şi turism, s-a întrunit în şedinţa de lucru în ziua de 31.01.2020 
şi a supus analizei sale proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă. 

Analizând proiectul de hotărâre în relaţie cu OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, considerăm că îndeplineşte criteriile de de oportunitate. 

Ca urmare, fiind îndeplinite condiţiile legale în domeniu, avizăm favorabil 
proiectul de hotărâre. 

PRESEDINTE COMISIE 
' 

GHEORGHE CRISTIAN 


