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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
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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.I Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă doamna/domnul 
___________________ , pentru un mandat de 3 luni 
( august, septembrie, octombrie). 

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

INITIATORI: , 

Petrică Ion 

Gheorghiţă Mircea 

Alexandru Cristian 

Vasile Norel 

Vizat, 
SECRETAR GENERA 

GAFTON Cori . .,,,,ţl"'I,• 
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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.1 Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă doamna/domnul 
_____ ________________ , pentru un mandat de 3 luni 

( august, septembrie, octombrie). 

Art.2 Secretarul general al comunei va asigura comumcarea prezentei 
hotărâri în condiţiile legii. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

GAFTON Corina Andreea 

Consilieri prezenti: __ la şedinţa extraordinară din data de 10.07.2020. 
Cu un număr de __ voturi "pentru" din 12 consilieri în funcţie. 
Cu un număr de __ voturi "im potriva" din 12 consilieri în funcţie. 
Cu un număr de __ "abtineri" din 12 consilieri în funcţie. 



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 iulie, prin urmare supunem atenţiei acest proiect 

de hotărâre. 

INIŢIATORI: 

Petrică Ion 

Gheorghiţă Mirce 

Alexandru Cristian 
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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 4 consilieri locali în 

funcţie, cu menţiunea că numărul total de consilieri în funcţie la nivelul comunei 

Stefănestii de Jos este de 12. 
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