
Intern 

 

 

 

ROMÂNIA                     Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ        Secretar, 
COMUNA CRASNA                                    Lazar Veturia             
CONSILIUL LOCAL       
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local  
 

Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 

 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de primar, expunerea de motive a primarului cu nr…..; 

- raportul secretarului cu nr............. privind propunerea alegerii preşedintelui de şedinţă a 

Consiliului local pe următoarele trei luni; 

- avizul comisiei de specialitate; 

- prevederile art. 9 alin. (1)-(3) din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.14 din Hotărârea consiliului local nr.74/2016 privind aprobarea 

regulamentului de organizare şi fucţionare a Consiliului local al comunei Crasna; 

-  prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările la zi; 

 În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. În perioada martie 2018-  mai 2018 şedinţele Consiliului local al comunei Crasna vor 

fi conduse de către doamna/domnul consilier………………….în calitate de preşedinte de şedinţă. 

Mandatul preşedintelui de sedinţă este valabil până la desemnarea noului preşedinte de 

şedinţă. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi secretarul comunei. 

Art.3.Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului -  judeţul Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- D-lui consilier nominalizat la art.1; 

- Dosar hotărâri. 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

             BOGYA MIKLÓS 

                                                                                                                         Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 

abţineri............. 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 
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COMUNA CRASNA 

PRIMAR 

Nr.. 

 

 

E XPU N E R E  D E  M OT I VE  
 

Privind propunerea alegerii preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni 

 

 

 Având în vedere proiectul de hotărâre prin care se propune alegerea 

preşedintelui de şedinţă a Consiliului local Crasna pe o perioadă de trei luni, precum 

şi prevederile art.37 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, respectiv art.14  al 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Crasna 

adoptat prin Hotărârea nr.74/2016 prin care se prevede că prin votul deschis al 

majorităţii consilierilor în funcţie se alege un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 

cel mult 3 luni, care va conduce şedinţă consiliului şi va semna hotărârile adoptate de 

acesta.  

 Propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru desemnarea consilierului care 

va conduce lucrările şedinţelor de Consiliu pentru următoarele trei luni. 

 

PRIMAR, 

 

BOGYA MIKLÓS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA           APROB 

JUDEŢUL SĂLAJ          PRIMAR 
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COMUNA CRASNA         BOGYA MIKLOS 

SECRETAR 

Nr.. 

 

 

 

R A P O R T  
 

Privind propunerea alegerii preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni 

 

 
 Având în vedere proiectul de hotărâre prin care se propune alegerea 

preşedintelui de şedinţă a Consiliului local Crasna pe o perioadă de trei luni, 

precum şi prevederile art.37 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările la zi, 

respectiv art.14  al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

local al comunei Crasna adoptat prin Hotărârea nr.74/2016 prin care se 

prevede că prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie se alege un 

preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce 

şedinţă consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.  

 Propun să faceţi propuneri pentru desemnarea consilierului care va 

conduce lucrările şedinţelor de Consiliu. 

 

Secretar, 
 

Lazar Veturia 
 


