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LEGISLATURA A VIII-A

PROIECT NR.1

HOTĂRÂREA NR…..
PRIVITOR LA: alegerea președintelui de ședință pentru perioada
noiembrie 2020-ianuarie 2021
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
extraordinară din data de….11.2020, la care participă un număr de …
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie;
Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr…./
noiembrie 2020, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Stoenești
şi raportul de specialitate înregistrat sub nr…./noiembrie 2020 al
secretarului general al comunei , prin care se propune alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021;
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;
Urmare a propunerii formulate în plenul şedinţei Consiliului Local al
comunei Stoenești privind desemnarea domnului/doamnei ……………pentru
functia de presedinte de şedinţă pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie
2021;
Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre
înregistrat la nr……../…..11.2020 întocmit de secretarul general al comunei
Stoeneşti ;
În conformitate cu art.123, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, coroborat cu art.16 alin.(1) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Local al comunei Stoenesti aprobat prin Hotărârea
nr.83/20.12.2019;
În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare cu
……….. voturi pentru şi ……… voturi împotrivă, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1. - Se alege domnul/doamna consilier local …………… preşedinte
de şedinţă pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021 şi în această
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calitate va conduce şedinţele consiliului local şi va semna hotărârile
adoptate de acesta.
Art.2. - Președintele de ședintă prevăzut la art.1 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.
Art.3. – Secretarul general al
comunei Stoenești va asigura
comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în
vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei şi
domnului/doamnei …………...
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Stoeneşti, …noiembrie 2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Jr. Matei Gheorghe-Mihai

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STOENEŞTI
COMUNA STOENEŞTI, SAT STOENEŞTI, CP 247625
JUDEŢUL VÂLCEA
TELEFON:0250/777489,FAX:0250/777510;
e-mail:primaria.stoeneşti@yahoo.com;
web site: www.primaria-stoenesti.ro

LEGISLATURA A VIII-A

PROIECT NR.2

HOTĂRÂREA NR…..
PRIVITOR LA: organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
comunei Stoenești
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
extraordinară din data de….11.2020, la care participă un număr de …
consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie;
Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr…./
noiembrie 2020, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Stoenești
şi raportul de specialitate înregistrat sub nr…./noiembrie 2020 al
secretarului general al comunei , prin care se propune organizarea
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Stoenești ;
Văzând și Ordinul Prefectului județului Vâlcea nr.646/28 octombrie
2020 privitor la constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a
Consiliului Local al comunei Stoenesti, județul Vâlcea;
Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre
înregistrat la nr……../…..11.2020 întocmit de secretarul general al comunei
Stoeneşti ;
Luand în considerare prevederile art.19 ,alin.2 din Regulamentul de
organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Stoenești, revizuit
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Stoenești nr.83/20 decembrie
2019 prin care s-a stabilit domeniile de activitate în care se pot organiza
comisii de specialitate în cadrul Consiliului Local Stoenești fiind
următoarele:Comisia pentru Programe de dezvoltare economico-sociale,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii,
agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi
comerţ;Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea
ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor si Comisia pentru pentru
invatamant, sanatate, cultura,protectie sociala, activitati sportive si de
agrement.
În conformitate cu prevederile art.124 - 126 și art.208 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, coroborat
cu prevederile art.19-21 din Regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului Local al comunei Stoenești, revizuit prin Hotărârea Consiliului
Local al comunei Stoenești nr.83/20 decembrie 2019;
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În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, cu ……….. voturi
pentru şi ……… voturi împotrivă, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1. – Se aproba ,pe intreaga durata a mandatului Consiliului Local
al comunei Stoenești ,organizarea comisiilor de specialitate,după cum
urmeză:
I.Comisia pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, bugetfinanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ:
1………………………-Partidul…………….
2. ………………………-Partidul…………….
3. ………………………-Partidul…………….
4. ………………………-Partidul…………….
5. ………………………-Partidul…………….
II.Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea
ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor:
1………………………-Partidul…………….
2. ………………………-Partidul…………….
3. ………………………-Partidul…………….
4. ………………………-Partidul…………….
5. ………………………-Partidul…………….
III.Comisia pentru pentru invatamant, sanatate, cultura,protectie
sociala, activitati sportive si de agrement:
1………………………-Partidul…………….
2. ………………………-Partidul…………….
3. ………………………-Partidul…………….
Art.2. – In prima sedinta de lucru,fiecare comisie de specialitate
,organizata conform art.1,isi alege prin votul deschis al majoritatii absolute
a consilierilor locali ce o compun,cate un presedinte si secretar.
Art.3. – Organizarea ,functionarea si atributiile comisiilor de
specialitate sunt prevazute in Regulamentul de organizare și funcționare al
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Consiliului Local al comunei Stoenești, revizuit prin Hotărârea Consiliului
Local al comunei Stoenești nr.83/20 decembrie 2019.
Art.4. – Secretarul general al
comunei Stoenești va asigura
comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în
vederea exercitării controlului de legalitate și primarului comunei Stoenești.
INITIATOR
PRIMAR
Gheorghe Dumbravă

Stoeneşti, …noiembrie 2020

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Jr. Matei Gheorghe-Mihai

