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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local  Branesti , pentru ședințele din 

lunile august-octombrie 2021 

 

PRIMARUL COMUNEI BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 

 

 

 Expunere de motive: Potrivit art.123 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind 

aprobarea Codului Administrativ, Consiliul Local alege din membrii săi, prin hotărâre 

adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție, un președinte de ședință 

pe o perioadă de trei luni, care va conduce ședințele consiliului și va semna hotărârile 

adoptate de acesta. 

                                                            Având în vedere: 

 

 - faptul că mandatul de președinte de ședință al domnului consilier Ionescu Florin Danut, 

pentru perioada Mai – iulie 2021, va înceta; 

 -expunerea de motive nr.4087 din 26.07.2021 privind susținerea proiectului de hotărâre;  

-raportul compartimentului de resort, nr.4086 din 26.07.2021. 

- Ordinul Prefectului nr. 609 din 28.10.2020 privind constatarea indeplinirii conditiilor  legale 

de constituire a consiliului local al comunei Branesti,judetul Dambovita; 

-prevederile H.C.L. nr.23 din 12.07.2016  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Local Branesti,revizuit prin H.C.L nr. 53 din 28.11.2019;  

-Hotararea Consiliului Local nr. 14 din 30.03.2021 privind aprobarea procedurii de participare 

a cetatenilor la procesul deliberativ al Consiliului Local al comunei Branesti si procedura 

privind inregistrarea audio-video a sedintelor consiliului local al comunei Branesti; 

 

               In temeiul  art.129 alin.(1), art.139, alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1), 

alin.(2), alin.(3) și alin.(4), art.198 alin.(1) și alin.(2), art.199 alin.(1) și alin.(2) și art.200 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind aprobarea Codului Administrativ; 

 

PROIECT  DE  HOTARARE 

 

 Art.1  Se  propune alegerea unui domn consilier local, care va conduce şedinţele Consiliului 

Local Branesti, judeţul Dambovita , pe perioada august- octombrie2021.  

Art.2.- Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor in funcție. 

 Art.3. Actul administrativ se aduce la cunoștință publică în condițiile legii și se comunică 

persoanei menționate la art.1, Instituției Prefectului Dambovita , primarului comunei Branesti 

prin grija secretarului general al comunei. 

 

  PRIMAR,                                                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

Daniel  NEAMTU                                                                 -secretar general al comunei- 

   

                                                                                                    jr Florentina OPREA 


