ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL ROSEŢI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Cod poștal- 917210, comuna ROSEŢI, judeţul Călăraşi
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017

COMUNA ROSEŢI
cod fiscal: 4294146
E-mail: primariaroseti@yahoo.com
PROIECT NR. 9396/ 10.10.2021

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local Roseți, întrunit în ședință ordinară de lucru la data de ______octombrie 2021;
Având în vedere:
-Prevederile art.123 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
-Prevederile Hotărârii Consiliului Local Roseţi nr.68/24.10.2019 privind revizuirea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Roseți cu completările ulterioare;
Analizând :
-Circulara nr. 943/05.02.2018 a Instituției Prefectului-județul Călărași;
-Raportul nr.9334/07.10.2021 întocmit de secretarul general al comunei Roseți, cu privire la
necesitatea alegerii unui președinte de ședință pentru următoarele trei luni de zile( noiembrie,
decembrie 2021, ianuarie 2022);
-Referatul de aprobare nr.9395/10.10.2021 cu privire la proiectul de hotărâre inițiat,
-Prevederile H.C.L nr. 31/29.07.2021 privind alegerea președintelui de sedință pentru perioada
august-octombrie 2021;
-Avizul comisiei de specialitate nr. 1 înregistrat cu nr. ____ din ____2021,
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a) art.136 alin.(1),(8) art. 139 alin.(1)
lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
cu modificările și completările ulterioare,
Solicit Consiliului Local al comunei Roseți să analizeze prezentul proiect de hotărare
și să delibereze cu privire la:
Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă domnul/doamna ___________ care va conduce lucrările
ședințelor de lucru ale Consiliului Local Roseți pentru lunile Noiembrie,Decembrie 2021,
Ianuarie 2022, domnul/doamna ______________urmând a exercita atribuţiile prevăzute de Codul
Administrativ.
Art. 2. Secretarul general al comunei Roseți, va asigura comunicarea prezentei persoanelor şi
autoritaţilor interesate conform legii şi va realiza aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor
acesteia.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul
Călărași şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa
www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local și prin afișaj la sediul Primăriei comunei
Roseți.
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