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H O T Ă R Â R E A  nr.1 

din 28.01.2021 
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Racovițeni 

pentru ședințele din lunile februare, martie, aprilie 2021 

  

    Consiliul local al  comunei  Racovițeni, judeţul Buzău,    

Având în vedere : 

• iniţiativa primarului comunei Racoviteni prin Referatul de aprobare 

inregistrat la nr.   111 / 21.01.2021     in conformitate cu prevederile 

art.136, alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

•  raportul de specialitate al secretarului din comunei Racoviteni 

inregistrat la nr.  112  / 21.01.2021    , in conformitate cu prevederile 

art.136, alin.(8) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; ; 

•  avizul favorabil al comisiilor  de specialitate ale Consiliului local in 

sedinta pe domenii de activitate – reunite inregistrat la nr. 113   /   

21.01.2021   ; 

• prevederile   art. 123, alin. 1 din Ordonanta de urgență nr. 57/ 2019 

privind Codul administrativ 

• prevederile art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 35 / 2002 privind 

aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a 

Consiliilor Locale;  

• Prevederile art. 129 din Codul administrativ ; 

• În temeiul art. 139, alin. 3, lit. i  şi art. 196 alin. 1, lit. a din Partea III, 

Titlul V, Cap. VIII, din Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.  Se  aprobă alegerea ca președinte de ședință al Consiliului 

Local Racovițeni pentru lunile februarie, martie,aprilie 2021, dna.consilier                                            

local Chelu Camelia . 

Art.2.       Președintele de ședință exercită potrivit Regulamentul de  

Organizare  și Funcționare a Consiliului local  al comunei Racovițeni aprobat prin                            

HCL nr. 35/ 12.11.2020 următoarele atribuții: 

- conduce ședințele Consiliului Local Racovițeni ; 



- supune  votului consilierilor proiectele de  hotărâre, asigură numerotarea 

voturilor  

și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra și a 

abținerilor; 

- semnează  hotărârile adoptate de Consiliul local Racovițeni chiar dacă a 

votat împotrivă, precum și procesul  verbal al ședințelor ; 

- asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare al  

ședințelor ; 

- supune  votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența 

de soluționare a acestora ; 

- aplică sancțiunile prevăzute în  Statutul  aleșilor locali sau propune 

consiliului local  aplicarea de  asemenea sancțiuni ; 

- îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de 

Organizare și funcționare a Consiliului local Racovițeni ; 

Art.3. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei 

hotarari autoritatilor si institutiilor interesate ,Institutiei Prefectului si aducerea la 

cunostiinta publica prin afisarea in monitorul oficial al instititutiei la adresa 

racoviteni.ro, 
 

 

  
Preşedinte   de şedinţă,   

      consilier local,  

       Bostan Dan 

                                                                           Contrasemnează, 

                                                                                                Secretar general 

                                                                                           Ghioca Amalia-Cleopatra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Racovițeni, în şedinţa din data de 

28.01.2021 , cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 privind Codul 

administrativ ,, cu un număr de  9 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total 

de 9 consilieri în funcție și 9 consilieri prezenți la ședință. 



 
 


