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REFERAT DE APROBARE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 

din anul 2022 
 

 Potrivit prevederilor art.123, alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ prevede că: ”după declararea ca legal constituit, 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, prevăzută la art. 5, lit. ee)”. 
Atribuțiile președintelui de ședință sunt cele prevăzute la alin. (4) din același articol. 

 În acest sens, propun un proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie din anul 2022. 
 Propun ca preşedinte de şedinţă să fie ales domnul consilier Listar Gheorghe-Manole. 

 
INIȚIATOR, 

Constantin Paladi 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și 

decembriedin anul 2022 
 

Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ cu 
modificările și completările ulterioare, compartimentele de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului întocmesc rapoartele de specialitate. 

Articolul 123 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 
și completările ulterioare, se referă la Președintele de ședință a consiliului local, 
unde, la alin. *1) prevede că: ”după declararea ca legal constituit, 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, prevăzută la 
art. 5, lit. ee)”. 

Atribuțiile președintelui de ședință sunt cele prevăzute la alin. (4) din același 
articol. 

Rezultă expres că trebuie să se stabilească un preşedintele de şedinţă pentru 
cel mult 3 luni.      
            Preşedintele de şedinţă care va conduce şedinţele consiliului şi va semna 
hotărârile adoptate pentru 1-3 luni. 

În acest sens, se poate propune un proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru cel mult 3 luni începând cu luna octombrie, anul 
2022. 
  Propunerea alegerii preşedintelui de şedinţă poate să fie făcută de inițiatorul 
proiectului de hotărâre. 
 

CONSILIER SUPERIOR, 
Maria Ciobanu 
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HOTĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și 

decembrie din anul 2022 
 

 Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
 analizând propunerea primarului comunei Unţeni cu referatul de aprobare 
nr.4967 /2022, 
 văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei cu nr.4968 /2022, 

având în vedere rapoartele: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte,  
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, 
 în baza prevederilor art.123 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 
cu modificările și completările ulterioare, 



 în temeiul art.196 alin.(1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e :  
 

Articol unic. – Alege pe domnul consilier Listar Gheorghe-Manole pentru 
funcţia de „preşedinte de şedinţă” al Consiliului Local al comunei Unţeni,  judeţul 
Botoşani, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie din anul 2022, îndeplinind 
atribuțiile prevăzute la art.123, alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Președinde de ședință, 
Consilier Lidia Ciocan 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comuna Unțeni 
19 septembrie 2022 
Nr.39. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL AL 

COMUNEI, 
Vasile Ursachi 

 
 


