
 

R O MÂ N IA  

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVIȚENI 

 
 
 

                                                                                                               
H O T Ă R Â R E A  nr.20 

din 16.04.2021 
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Racovițeni 

pentru ședințele din lunile mai,iunie,iulie 2021 
  
    Consiliul local al  comunei  Racovițeni, judeţul Buzău,    
Având în vedere : 

• iniţiativa primarului comunei Racoviteni prin Referatul de aprobare 
inregistrat la nr.  56  / 09.04.2021    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. 57  /  09.04.2021   , in conformitate cu prevederile 
art.136, alin.(8) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;  

•  avizul favorabil al comisiei  de specialitate a Consiliului local in 
sedinta pe domenii de activitate – reunite inregistrat la nr.  36  /   
09.04.2021   ; 

• 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 mai, iunie,iulie 2021, domnul.consilier                                            
local Dumitrascu Georgica . 

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,  
     Chelu Camelia 

                                                                           Contrasemnează, 
                                                                                                Secretar general 
                                                                                           Ghioca Amalia-Cleopatra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Hotărârea a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Racovițeni, în şedinţa din data de 
16.04.2021 , 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. 



 
 
 

 
 
    
    Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 
     
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 
LOCAL NR. 20 /16.04.2021  

0 1 2 3 
Nr. 
Crt. 

Operatiuni effectuate  Data: ZZ/LL/AA  Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura  

1 Adoptarea hotararii s-a făcut 
cu majoritatea simplă 
/absolute/ calificată  

16/04/2021  

2 Comunicată către primar  19/04/2021  
3 Comunicată către prefectul 

judeţului  
20/04/2021  

4 Aducerea la cunoştinţă 
publică  

19/04/2021  

5 Comunicarea numai în cazul 
celei cu character individual  

  

6 Hotărarea devine obligatorie 
sau produce efecte juridice 
dupa caz   

19/04/2021  

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul│administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare:  
^1) Art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 
sau simplă, după caz.    
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate 
în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două 
treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.“                                   ^2) Art. 197 alin. (2): 
„Hotărârileconsiliului local se comunică primarului.“  
^3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...   
^4) Art. 197 alin. (4): „Hotărârile … se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.“  
^5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor … cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se 
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.“ 
^6) Art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă 
publică.“  
^7) Art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 
persoanele cărora li se adresează.“           

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RACOVITENI 
Comisia  pentru invatamant ,sanatate si familie,activitati socio-culturale si culte,protecti 

copii,tineret si sport 
 

AVIZUL 
Nr. 36 din  09.04.2021 pentru P.H.C.L nr. .20/09.04.2021 privind  alegerea președintelui de 

ședință al Consiliului Local Racovițeni pentru ședințele din lunile mai,iunie,iulie 2021 
 
 

    Având în vedere proiectul de hotarare initiat, 
    în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al 
prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 
local, 
Comisia pentru invatamant,sanatate si familie,activitati socio-culturale si culte,protetie 
copii,tineret si sport   adoptă următorul aviz. 
    ART. 1. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 20/09.04.2021 
privind privind  alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Racovițeni pentru ședințele 
din lunile mai,iunie,iulie 2021 fără amendamente. 
    ART. 2. Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face 
parte integrantă din prezentul aviz.  
    ART. 3.  Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 
secretarului general al comunei Racoviteni 
 
    Preşedintele Comisiei  
        Chelu Camelia 

                                                                                              Secretarul Comisiei  
 Samoila Dorin 
 
 
 
 
 

 


