
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                  Nr.34/29.07.2022 
COMUNA CORNEŞTI  
PRIMAR 
 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 
 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările sedințelor Consiliului local 
în perioada august 2022- octombrie 2022 

 
            Primarul Comunei CORNEŞTI , judeţul Dâmboviţa . 
 Având în vedere:    
- Prevederile art. 123 alin. (1) şi alin. (4), art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit.”a” coroborat  cu alin. 
(3) lit.„ a”, art.138 alin. (6) alin.(8)-(10) alin. (14) şi alin.(16), art. 140 alin. (1), art.197 alin.1-
2alin.4-5, art.199 alin.1-2, art. 233 alin. (2), art.234, art.235, art.236 şi art.240 alin. (1) art.243 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art. 40 -42, art.46 , art.80- art.83 
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local Cornești nr. 38 din 22.06.2021 privind aprobarea  Regulamentului 
de organizare și funcționare  al Consiliului local al comunei Cornești, judeţul Dâmboviţa;  
           În temeiul art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit.”i”, coroborat cu art.196 alin.(1) lit.”a” Ordonanţa 
de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

PROPUNE: 
    

   Art.1.(1) Aprobarea alegerii doamnei /domnului _____________preşedinte de şedinţă  
pentru a conduce lucrările sedințelor Consiliului local Cornești în perioada august 2022-  
octombrie 2022. 
                       (2) Atribuțiile președintelui de ședință sunt cele prevăzute la art.123 alin.(4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 
completările ulterioare. 
            Art.2.Hotărârea va fi comunicată de secretarul general al comunei Instituţiei Prefectului, 
judeţul Dâmboviţa ,primarului comunei şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la adresa 
www.comunacornesti.ro . 

                    INITIATOR,                                                                          AVIZAT  
                  Radu STANCU                                                        PENTRU LEGALITATE                                          
                                                                                                     SECRETAR GENERAL  
 
 
      
 
 
 
                          
CORNEŞTI 29.07.2022 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  R O M Â N I A 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                      Nr.9168/29.07.2022 
  COMUNA CORNEŞTI 
          P R I M A R 
               

REFERAT DE APROBARE 
 

 La proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care să conducă lucrările 
sedințelor Consiliului local în perioada august 2022- octombrie 2022 

 
 

 
          Prin proiectul de hotărâre iniţiat propun alegerea unui  preşedinte de şedinţă pentru o 

durată de 3 luni  care exercita urmatoarele atributii principale în condițiile prevederilor art. 123, 
alin. (1) şi alin. (4) Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

   a) conduce sedintele consiliului local; 
   b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta rezultatul votarii, cu 
precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor numarate si evidentiate de 
secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al sedintei; 
   c) semneaza procesul-verbal al sedintei; 
   d) asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si functionare a 
consiliului local; 
   e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de solutionare a 
consiliului local; 
   f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 233 alin. (1) sau propune consiliului 
aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz; 
   g) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a 
consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul local. 

 
          Temeiurile juridice al proiectului de hotărâre fiind : 
            -   Prevederile art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 
62 şi art. 70, art.80- art.83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile art. 123, alin. (1) şi alin. (4), art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit.”a” coroborat  cu alin. 
(3) lit.„ a”, art.138 alin. (6) alin.(8)-(10) alin. (14) şi alin.(16), art. 140 alin. (1), art.197 alin.1-2 
alin.4-5, art.199 alin.1-2, art. 233 alin. (2), art.234, art.235, art.236 şi art.240 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 
          Astfel, prin hotărârea nr.18/24.05.2022 a fost ales președinte de ședință domnul Adrian 
CRĂCIUN pentru a conduce lucrările ședințelor Consiliului local din lunile mai 2022–iulie 
2022, durată ce  expiră. 
          Din aceste considerente am iniţiat proiectul de hotărâre şi vă propun adoptarea proiectului 
de hotărâre în forma iniţiată care îndeplineşte condiţiile de necesitate si oportunitate . 
 
                                                                                                 PRIMAR, 
                                                                                            Radu STANCU 
 

 

 

 

 

 

 

 


