
Nr. 3635/11.08.2021 

ROMÂNIA 
JUDETUL COVASNA 

' 
COMUNA RECI 

PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
asupra proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

Domnilor consilieri, 

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că în cadrul acestei şedinţe se 
impune ca necesară alegerea de către Consiliul Local a unui preşedinte de 
şedinţă, pentru perioada lunilor februarie 2021 - aprilie 2021 , conform 
prevederilor art. 123 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

A vându-se în vedere cele precizate mai sus, propun consiliului local 
alegerea prin vot deschis, a preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei 
luni. 

PRIMAR 
DOMBORA Lehel-Lajos 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 

COMUNA RECI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr.3636/11.08.2021 

PROIECT DEH O T ĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

Consiliul local al comunei Reci, 
Întrunit în şedinţa de ORDINARĂ din data de 16 auguat 2021, 

şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor. 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3635/11.08.2021 al 

primarului comunei Reci şi Raportul de specialitate nr. 3637/11.08.2021 al 
secretarului general al comunei Reci; 

Ţinând cont de HCL nr.64/2020 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Reci 

În conformitate cu prevederile: 
- art.123 alin.(1 ), art.129 alin.(1 ), art.139 alin.(1 ), alin.(2) şi art.196 

alin.(1), lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrative, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1.- Se alege domnul consilier local SZABO ERNO, ca preşedinte 
de şedinţă, pentru o perioadă de 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului 
şi va semna hotărârile adoptate de acesta. 

Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului 
general al comunei Reci, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei 
Reci, Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna şi domnilor consilieri aleşi 
potrivit art. 1. 

Iniţiator, 

Primar 
DOMBORA Lehel-Lajos 

Avizat pen~~ legalitate 
Data-(~ .i .1~~.:.'b.9.?d. 
Secretar general aJ4omunai 
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NR.3637/11.08.2021 

ROMÂNIA 
JUDE TUL COVASNA 

' 
PRIMĂRIA COMUNEI RECI 

RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra Proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local 

al comunei Reci 

Proiectul de hotărâre are ca obiect alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului 
local al comunei Reci pentru perioada august 2021 - octombrie 2021. 

Proiectul de hotărâre are ca temei de drept prevederile art. 123 alin. (1). alin. (3) şi 
(4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Principalele atribuţii ale preşedintelui de şedinţă sunt expres prevăzute la art. 123 
alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare: 
,,(1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: 
a) conduce şedinţele consiliului local; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu 
precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de 
secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al 
şedinţei ; 

c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 
d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a 
consiliului local; 
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare 
a consiliului local ; 
t) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1} sau propune consiliului 
aplicarea unor asemenea sancţiuni , după caz; 
g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare 
a consiliului local sau alte însărcinări date de consiliul local." 

Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale şi de oportunitate, drept pentru 
care, propun aprobarea proiectul de hotărâre alăturat. 

Secretarul general al comunei 

NOmetb T~ lin 
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Raport al comisiei de specialitate 

asupra Proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
al Consiliului local al comunei Reci 

Comisia noastră de specialitate analizând proiectul de hotărâre, 

susmenţionat, constată că proiectul este întocmit conform prevederilor legale. 
Sunt respectate prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum prevederile Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Reci; 

Ţinând cont de cele arătate mai sus avizăm favorabil proiectul de 
hotărâre şi propunem adoptarea hotărârii în forma eliberată. 

PREŞEDINTE 

M6di K6reh Săndor 
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