R O M Â N I A
Judeţul Buzău
Comuna Racoviteni
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE nr 32 din12 noiembrie 2020
privind alegerea Presedintelui de sedintă al Consiliului local
al Comunei Racoviteni pentru sedintele din lunile
noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021
Consiliul Local al comunei racoviteni, județul Buzău;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului comunei Racoviteni, judetul Buzău, înregistrat cu
numărul2653/03.11.2020 ;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului, înregistrat cu numărul2655/03.11.2020 ;
- Încheierea de validare nr.3330/287/2020 , pronuntată de Judecătoria Ramnicu-Sarat în
data de 20 octombrie 2020, în dosarul nr. 3330/287/2020, privind validarea mandatelor
consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei Racoviteni, județul
Buzău;
- Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 762/28 octombrie 2020, privind constatarea
îndeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Racoviteni, județul
Buzău în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020;
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei
Racoviteni, județul Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ , aprobat prin
Hotărârea nr. 37/14 august 2019;
- prevederile art. 123 alin. (1) și alin. (4) si ale art. 128 alin. (2) din Ordonanta de Urgentă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor
normative republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1) si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de
Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se alege presedinte de sedintă al Consiliului Local al Comunei Racoviteni pentru
sedintele din lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021 domnul BOSTAN DAN.
Art.2 Președintele de sedință ales va exercita atributiile stabilite de legislatia în vigoare.
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează consilierul local ales,
potrivit art. 1 al prezentei hotărâri.

Art.4 Secretarul general al comunei Racoviteni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege.
Preşedinte de vârstă,
Consilier Chelu Camelia

______________

Asistenţi
l Robe Costel-Vasile

______________

2.Dumitrascu Georgica ______________

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Ghioca Amalia-Cleopatra

Aceasta hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Racoviteni în
şedinţa ordinară din , cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) din OUG nr 57/2019
privind codul administrativ, cu un nr. de 9 voturi pentru , un nr. de 0 voturi impotriva, un
nr. de 0 abtineri, din nr. total de 9 consilieri locali prezenţi si 9 consilieri locali în funcţie.

R O M Â N I A

PROIECT

Judeţul Buzău
Comuna Racoviteni
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE nr 32 din 03 noiembrie 2020
privind alegerea Presedintelui de sedintă al Consiliului local
al Comunei Racoviteni pentru sedintele din lunile
noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021
Primarul comunei Racoviteni, județul Buzău;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului comunei Racoviteni, judetul Buzău, înregistrat cu
numărul 2653/03.11.2020;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului, înregistrat cu numărul 2655/03.11.2020 ;
- Încheierea de validare nr.3330/287/2020 , pronuntată de Judecătoria Ramnicu-Sarat în
data de 20 octombrie 2020, în dosarul nr. 3330/287/2020, privind validarea mandatelor
consilierilor locali declarați aleși pentru Consiliul local al comunei Racoviteni, județul
Buzău;
- Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 762/28 octombrie 2020, privind constatarea
îndeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Racoviteni, județul
Buzău în urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020;
- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local comunei
Racoviteni, județul Buzău – formă actualizată conform Codului administrativ , aprobat prin
Hotărârea nr. 37/14 august 2019;
- prevederile art. 123 alin. (1) și alin. (4) si ale art. 128 alin. (2) din Ordonanta de Urgentă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
- dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor
normative republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 133 alin. (1), art. 139 alin. (1) si ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de
Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se alege presedinte de sedintă al Consiliului Local al Comunei Racoviteni pentru
sedintele din lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021 domnul BOSTAN DAN .
Art.2 Președintele de sedință ales va exercita atributiile stabilite de legislatia în vigoare.
Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează consilierul local ales,
potrivit art. 1 al prezentei hotărâri.

Art.4 Secretarul general al comunei Racoviteni va comunica prezenta hotărâre autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

INIȚIATOR,
Primar,
Manu Vergilius-Luis

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general al comunei,
Ghioca Amalia-Cleopatra

R O M Â N I A
Judeţul Buzău
Comuna Racoviteni
PRIMAR
REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021
Nr.2653 /03.11.2020

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul local alege un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de
cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile
adoptate de acesta, exercitând atribuțiile prevăzute la art. 123 alin. (4) din
Cod.
În conformitate cu dispozițiile art. 128 alin. (2) din OUG nr. 57/2019,
mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal
constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit,
astfel, fiind necesară alegerea unui președinte de ședință pentru lunile
noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021.
În considerarea celor prezentate mai sus, propun spre aprobare Consiliului
local proiectul de hotărâre inițiat, raportat la atribuțiile autorității deliberative
prevăzute la art. 129 alin. (3) lit. b) din OUG nr. 57/2019.

Primar,
Manu Vergilius-Luis

PRIMĂRIA COMUNEI RACOVITENI, JUDEŢUL BUZĂU
Tel. 0238/798134, Fax. 0238/798134

Nr. 2655 /03.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021
În conformitate cu dispozițiile art. 123 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, Consiliul local alege un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel
mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de
acesta.
Având în vedere Încheierea de validare nr.3330/287/2020 , pronuntată de
Judecătoria

Ramnicu-sarat

în

data

de

20

octombrie

2020,

în

dosarul

nr.

3330/287/2020, privind validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși pentru
Consiliul local al comunei Racoviteni, județul Buzău, precum și Ordinul Prefectului
Județului Buzău nr. 762/28 octombrie 2020 privind constatarea îndeplinirii conditiilor
legale de constituire a Consiliului local al comunei Racoviteni, județul Buzău, în urma
alegerilor locale din 27 septembrie 2020, precizez că proiectul de hotărâre privind
alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie
2021, în forma prezentată de inițiator, este legal, necesar și oportun.

Inspector,
Raileanu Daniela-Viorica

