
Nr. 4734/04.11.2020 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA , 

COMUNARECI 
PRIMAR 

REFERA T DE APROBARE 
asupra proiectului de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

Domnilor consilieri, 

Prin prezenta va aducem la cuno~tinta ca in cadrul acestei ~edinte se 
impune ca necesara alegerea de catre Consiliul Local a unui pre~edinte de 
~edinta, pentru perioada lunilor noiembrie 2020 - ianuarie 2021, conform 
prevederilor art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

A vandu-se in vedere cele precizate mai sus, propun consiliului local 
alegerea prin vot deschis, a pre~edintelui de ~edinta pentru urmatoarele trei 
luni. 

PRIMAR 
DOMBORA Lehel-Lajos 

JJ,~ 



ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA , 

COMUNA RECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr.4735/04.11.2020 

PROIECT DE HOT A.RARE 
privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

Consiliul local al comunei Reci, 
Intrunit in ~edinta de EXTRAORDINARA. din data de 6 noiembrie 

2020, ~edinta legal constituita, fiind prezenta majoritatea consilierilor. 
Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 4734/04.11.2020 al 

primarului comunei Reci ~i Raportul de specialitate nr. 4736/04.11.2020 al 
secretarului general al comunei Reci; 

Tinand cont de: 
' 

- Incheierea din data de 15 octombrie 2020 a Judecatoriei Sfiintu 
Gheorghe, privind validarea mandatelor consilierilor locali declarati 
ale~i pentru Consiliul local al comunei Reci, judetul Covasna; 

- Ordinul Prefectului Judetului Covasna nr. 267 /26.10.2020, privind 
constatarea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Reci, 
judetul Covasna; 

In conformitate cu prevederile: 
- art.123 alin.(1), art.129 alin.(1), art.139 alin.(1), alin.(2) ~i art.196 

alin.(1), lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 
privind Codul administrative, 

HOT.ARA.STE 

Art.1.- Se alege domnul consilier local BARABAS KALMAN, ca 
pre~edinte de ~edinta, pentru o perioada de 3 luni, care va conduce ~edintele 
consiliului ~i va semna hotararile adoptate de acesta. 

Art.2.- Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului 
general al comunei Reci, in termenul prevazut de lege, Primarului comunei 
Reci, Institutiei Prefectului - Judetul Covasna si domnilor consilieri alesi 

' ' ' ' 
potrivit art. 1. 

Initiator, 
Primar 

DOMBORA Lehel-Lajos 

Avizat pentru legalitate 

Data.D.lt~.f .l.:.2,o.1:-P 
Secretarge~ munei 



NR. 4736/04.11.2020 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

PRIMA.RIA COMUNEI RECI 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra Proiectului de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului local 

al comunei Reci 

Proiectul de hotarare are ca obiect alegerea pre~edintelui de ~edinta a Consiliului 
local al comunei Reci pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021. 

Proiectul de hotarare are ca temei de drept prevederile art. 123 alin. (1). alin. (3) ~i 
(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

Principalele atributii ale pre~edintelui de ~edinta sunt expres prevazute la art. 123 
alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~1 

completarile ulterioare: 
,,(1) Pre~edintele de ~edinta exercita urmatoarele atributii principale: 
a) conduce ~edintele consiliului local; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotanlri ~i anunta rezultatul votarii, cu 
precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva ~i a abtinerilor numarate ~i evidentiate de 
secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al 
~edintei; 
c) semneaza procesul-verbal al ~edintei; 
d) asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare ~i functionare a 
consiliului local; 
e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de solutionare 
a consiliului local; 
f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 233 alin. (1} sau propune consiliului 
aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz; 
g) indepline~te alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare ~i functionare 
a consiliului local sau alte insarcinari date de consiliul local." 

Proiectul de hotarare indepline~te conditiile legale ~i de oportunitate, drept pentru 
care, propun aprobarea proiectul de hotarare alaturat. 

Secretarul general al comunei 
Nemeth Timea-Katalin 




