PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR. …………………/…………..noiembrie 2020
Aprob,
PRIMAR,
DUMBRAVĂ Gheorghe
REFERAT
Cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie
2021
Avand in vedere dispozitiile art.16 alin.(1) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Local al comunei Stoenesti aprobat prin Hotărârea nr.83/20.12.2019
potrivit cărora președintele de ședință se alege pe o durată de o lună, precum și pe cele ale
art.123, alin.(1) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, potrivit carora

Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, in termenul stabilit
prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, un presedinte de sedinta, pe
o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile
adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla.

Președintele de ședintă exercită următoarele atribuții principale:
a) conduce ședințele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu
precizarea voturilor pentru, a voturilor împotriva și a abținerilor numărate și evidențiate de
secretarul general al orașului în procesul-verbal al ședinței;
c) semnează procesul-verbal al ședinței;
d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de
soluționare a consiliului local;
f) aplică, daca este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din OUG nr.57/2019
sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz;
g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și
funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de catre consiliul local.
Văzând și Ordinul Prefectului județului Vâlcea nr.646/28 octombrie 2020 privitor la
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei
Stoenești, județul Vâlcea;
Propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui
de ședință pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021 , care să conducă şedinţele
consiliului local şi să semneze hotărârile adoptate de acesta.
Secretar general
Jr. MATEI Gheorghe-Mihai
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NR. …………………/…………..noiembrie 2020
REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru pentru perioada
noiembrie 2020-ianuarie 2021
Avand in vedere dispozitiile art.16 alin.(1) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Local al comunei Stoenesti aprobat prin Hotărârea nr.83/20.12.2019
potrivit cărora președintele de ședință se alege pe o durată de o lună, precum și pe cele ale
art.123, alin.(1) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, potrivit carora

Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, in termenul stabilit
prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, un presedinte de sedinta, pe
o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile
adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla.

Președintele de ședintă exercită următoarele atribuții principale:
h) conduce ședințele consiliului local;
i) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu
precizarea voturilor pentru, a voturilor împotriva și a abținerilor numărate și evidențiate de
secretarul general al orașului în procesul-verbal al ședinței;
j) semnează procesul-verbal al ședinței;
k) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local;
l) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de
soluționare a consiliului local;
m) aplică, daca este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din OUG nr.57/2019
sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz;
n) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și
funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de catre consiliul local.
Văzând și Ordinul Prefectului județului Vâlcea nr.646/28 octombrie 2020 privitor la
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei
Stoenești, județul Vâlcea;
Propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui
de ședință pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021 , care să conducă şedinţele
consiliului local şi sa semneze hotărârile adoptate de acesta.
PRIMAR
DUMBRAVĂ Gheorghe
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NR………………/……………2020
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021
Avand in vedere dispozitiile art.16 alin.(1) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Local al comunei Stoenesti aprobat prin Hotărârea nr.83/20.12.2019
potrivit cărora președintele de ședință se alege pe o durată de o lună, precum și pe cele ale
art.123, alin.(1) și alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, potrivit carora

Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, in termenul stabilit
prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, un presedinte de sedinta, pe
o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile
adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate simpla.

Președintele de ședintă exercită următoarele atribuții principale:
a) conduce ședințele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu
precizarea voturilor pentru, a voturilor împotriva și a abținerilor numărate și evidențiate de
secretarul general al orașului în procesul-verbal al ședinței;
c) semnează procesul-verbal al ședinței;
d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de
soluționare a consiliului local;
f) aplică, daca este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din OUG nr.57/2019
sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz;
g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și
funcționare a consiliului local sau alte însărcinări date de catre consiliul local.
Văzând și Ordinul Prefectului județului Vâlcea nr.646/28 octombrie 2020 privitor la
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei
Stoenești, județul Vâlcea;
Fata de cele prezentate propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea
președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021 , care să conducă
şedinţele consiliului local şi sa semneze hotărârile adoptate de acesta.
Secretar general
Jr. MATEI Gheorghe-Mihai
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NR. …………………/…………..noiembrie 2020
Aprob,
PRIMAR,
DUMBRAVĂ Gheorghe
REFERAT
Cu privire la organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stoenești
În conformitate cu prevederile art.124 - 126 și art.208 din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările ulterioare, coroborat cu art.19-21 din Regulamentul de
organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Stoenesti aprobat prin Hotărârea
nr.83/20.12.2019, cu modificările ulterioare, (1) Dupa constituire, consiliul local isi

organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, in termenul stabilit
prin
regulamentul
de
organizare
si
functionare
a
consiliului
local.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,
domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numarul si denumirea
acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui
grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se
stabilesc prin hotarare a consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele
alegeri locale. Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.
(4) Numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in
fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, cu respectarea
configuratiei
politice
de
la
ultimele
alegeri
locale.
(5) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independenti de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea
acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea. In functie
de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o comisie si din
cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza.
Atribuțiile comisiilor de specialitate sunt urmatoarele:
a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b)intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe
care le prezinta consiliului local;
c) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si
functionare a consiliului local sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca
acestea au legatura cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpla.
De asemenea, potrivit art.208 din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările
ulterioare, (1) Consilierii locali si consilierii judeteni se pot constitui in grupuri, in functie de

partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin
3.
(2) Consilierii locali si consilierii judeteni care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1)
pot constitui un grup prin asociere.
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(3) Grupul de consilieri locali, respectiv judeteni este condus de un lider, ales prin votul
deschis al majoritatii membrilor grupului.
(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si consilierilor independenti.
(5) Consilierii locali si consilierii judeteni nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu
au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in
consiliu cu cel putin un consilier.
(6) In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliul local
sau in consiliul judetean sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
Astfel, configurația politică a consiliului local în urma alegerilor locale din data de 27
septembrie 2020, se prezintă după cum urmează:
PNL – 11 mandate;
PSD – 2 mandate;
Față de cele de mai sus și văzând faptul că, pentru ca autoritatea deliberativă să intre
pe deplin în exercițiul mandatului, se impune constituirea în regim de urgență a comisiilor de
specialitate ale acesteia, propun aprobarea în regim de urgență a actului administrativ de
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stoenești.
Secretar general
Jr. MATEI Gheorghe-Mihai

PRIMĂRIA COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail: stoenesti@vl.e-adm.ro ;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

NR. ……………/……………noiembrie 2020
REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Stoenești
În conformitate cu prevederile art.124 - 126 și art.208 din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările ulterioare, coroborat cu art.19-21 din Regulamentul de
organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Stoenesti aprobat prin Hotărârea
nr.83/20.12.2019, cu modificările ulterioare, (1) Dupa constituire, consiliul local isi

organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, in termenul stabilit
prin
regulamentul
de
organizare
si
functionare
a
consiliului
local.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,
domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numarul si denumirea
acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui
grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se
stabilesc prin hotarare a consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele
alegeri locale. Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.
(4) Numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in
fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, cu respectarea
configuratiei
politice
de
la
ultimele
alegeri
locale.
(5) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independenti de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea
acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea. In functie
de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o comisie si din
cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza.
Atribuțiile comisiilor de specialitate sunt urmatoarele:
a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b)intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe
care le prezinta consiliului local;
c) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si
functionare a consiliului local sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca
acestea au legatura cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpla.
De asemenea, potrivit art.208 din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările
ulterioare, (1) Consilierii locali si consilierii judeteni se pot constitui in grupuri, in functie de

partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin
3.
(2) Consilierii locali si consilierii judeteni care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1)
pot constitui un grup prin asociere.
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(3) Grupul de consilieri locali, respectiv judeteni este condus de un lider, ales prin votul
deschis al majoritatii membrilor grupului.
(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si consilierilor independenti.
(5) Consilierii locali si consilierii judeteni nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu
au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in
consiliu cu cel putin un consilier.
(6) In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliul local
sau in consiliul judetean sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Astfel, configurația politică a consiliului local în urma alegerilor locale din data de 27
septembrie 2020, se prezintă după cum urmează:
PNL – 11 mandate;
PSD – 2 mandate;
Față de cele de mai sus și văzând faptul că, pentru ca autoritatea deliberativă să intre
pe deplin în exercițiul mandatului, se impune constituirea în regim de urgență a comisiilor de
specialitate ale acesteia, propun aprobarea în regim de urgență a actului administrativ de
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stoenești.
PRIMAR
DUMBRAVĂ Gheorghe
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NR………………/……………2020
RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stoenești
În conformitate cu prevederile art.124 - 126 și art.208 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările ulterioare, coroborat cu art.19-21 din Regulamentul de
organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Stoenesti aprobat prin Hotărârea
nr.83/20.12.2019, cu modificările ulterioare, (1) Dupa constituire, consiliul local isi

organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, in termenul stabilit
prin
regulamentul
de
organizare
si
functionare
a
consiliului
local.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,
domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numarul si denumirea
acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui
grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se
stabilesc prin hotarare a consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele
alegeri locale. Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.
(4) Numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in
fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, cu respectarea
configuratiei
politice
de
la
ultimele
alegeri
locale.
(5) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independenti de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea
acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea. In functie
de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o comisie si din
cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baza.
Atribuțiile comisiilor de specialitate sunt urmatoarele:
a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b)intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe
care le prezinta consiliului local;
c) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si
functionare a consiliului local sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca
acestea au legatura cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpla.
De asemenea, potrivit art.208 din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările
ulterioare, (1) Consilierii locali si consilierii judeteni se pot constitui in grupuri, in functie de

partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin
3.
(2) Consilierii locali si consilierii judeteni care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1)
pot constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri locali, respectiv judeteni este condus de un lider, ales prin votul
deschis al majoritatii membrilor grupului.
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(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si consilierilor independenti.
(5) Consilierii locali si consilierii judeteni nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu
au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in
consiliu cu cel putin un consilier.
(6) In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliul local
sau in consiliul judetean sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
Astfel, configurația politică a consiliului local în urma alegerilor locale din data de 27
septembrie 2020, se prezintă după cum urmează:
PNL – 11 mandate;
PSD – 2 mandate;
Față de cele de mai sus și văzând faptul că, pentru ca autoritatea deliberativă să intre
pe deplin în exercițiul mandatului, se impune constituirea în regim de urgență a comisiilor de
specialitate ale acesteia, propun aprobarea în regim de urgență a actului administrativ de
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stoenești.
Secretar general
Jr. MATEI Gheorghe-Mihai

