
                       R O M Â N I A
                       JUDEŢUL VRANCEA

                   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJIȚA
                         

Str. DC 159, Nr. 19 , Cod poștal 627356, Comuna Obrejița, Vrancea, România

p  rimaria_obrejita_vrancea@yahoo.com

HOTĂRÂRE
 Nr. 31 din 27 Octombrie 2022

Privind alegerea  președintelui  de  ședință  al  Consiliului  Local  Obrejița  pentru  ședințele  din
următoarele trei luni.

Consiliul local al comunei Obrejița, judeţul Vrancea,

Având în vedere:
       -  proiectul de hotărâre nr. 36 din 06 Octombrie 2022 iniţiat de primarul comunei Obrejița,
privind  alegerea  președintelui  de  ședință  al  Consiliului  Local  Obrejița  pentru  ședințele  din
următoarele trei luni;
       -  referatul de aprobare al primarului comunei în calitate de inițiator al proiectului înregistrat
cu nr. 4589 din 06 Octombrie 2022;
       -   raportul de specialitate al secretarului general al comunei, înregistrat cu nr. 4588 din 06
Octombrie;
       -  avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Obrejița;

În conformitate cu: 
-   art.123  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
           -  Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Comunei Obrejița,
județul Vrancea, aprobat prin  H.C.L.  nr.26/23.12.2020;

În temeiul  prevederilor  art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE

Art.1  Se alege doamna Antonache Carmen Roxana președinte de ședință al Consiliului
Local Obrejița pentru ședințele din următoarele trei luni (noiembrie, decembrie și ianuarie 2023).

     Art.2 Președintele de ședință exercită potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare
a  Consiliului  Local  al  comunei  Obrejița  aprobat  prin  H.C.L.  nr.26/23.12.2020  următoarele
atribuții:

a) Conduce ședințele de consiliu local;
b) Supune votului  consilierilor  locali  proiectele  de hotărâri  și  anunță rezultatul  votării,  cu

precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate de
secretarul general al U.A.T. în procesul verbal al ședinței;

c) Semnează procesul verbal al ședinței;
d) Asigură menținerea ordinii, în condițiile de organizare și funcționare a consiliului local;
e) Supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a

consiliului local;
f) Aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din Codul Administrativ

sau propune consiliul aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz;
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g) Îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare funcționare a
consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.
Art.3  Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  comunicate  persoanelor  interesate  de  către

secretarul general al comunei.

          Președinte de ședință,                                                             Contrasemnează,         
         Neculai Valerică ILIESCU                                               Secretar general al comunei,
                                                                                                     Andreea Georgiana STOICA
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