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ROMÂNIA                                Avizat de legalitate, 
JUDEŢUL SĂLAJ                     Secretarul general al comunei, 
COMUNA CRASNA                                               Lazar Veturia             
CONSILIUL LOCAL       
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pentru următoarele 
trei luni 

 
Consiliul local al comunei Crasna, județul Sălaj; 

 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.8871/29.09.2022 întocmit de către iniţiatorul proiectului de 

hotărâre,  Raportul de specialitate  întocmit de către Secretarul general al comunei, 
înregistrat sub nr.8874/29.09.2022 și avizul comisie de specialitate al consiliului local; 
Luând în considerare: 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.53/19.11.2020 aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului local al comunei Crasna 

- În conformitate cu prevederile art. 123, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  În temeiul art. 129, alin. (1), art. 139, alin.(1) si art. 196, alin. 1), lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare,     

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. În perioada Noiembrie 2022 – Ianuarie 2023 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 general 
comunei. 

Art.3.Prezenta se comunică cu: 
- Instituţia Prefectului -  judeţul Sălaj; 
- Primarul comunei Crasna; 
- D-lui consilier nominalizat la art.1; 
- Monitorul oficial local; 
- Dosarul ședinței. 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
             KOVACS ISTVÁN 

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

împotrivă........ 
abţineri............. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.8871/29.09.2022. 
 

 
 

R E F E R A T  D E  A P R O B A R E  
 

Privind propunerea alegerii preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni 
 
 
 

Având în vedere prevederilor art.123 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, potrivit cărora consiliul local alege dintre membrii săi, în 

termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un 

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

consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege 

prin vot deschis cu majoritate simplă. 

 Propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru desemnarea consilierului care 

va conduce lucrările şedinţelor de Consiliu pentru următoarele trei luni. 

 
 

PRIMAR, 
 

KOVACS ISTVÁN 
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ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA        KOVACS ISTVAN 
SECRETAR GENERAL 
Nr.8874/29.09.2022. 
 
 
 

R A P O R T  
 

Privind propunerea alegerii preşedintelui de şedinţă pentru următoarele trei luni 
 

 
  Având în vedere prevederilor art.123 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile 

Hotărârii consiliului local al comunei Crasna nr.53/19.11.2020 aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului local al comunei Crasna, 

potrivit cărora consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de şedinţă, 

pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează 

hotărârile adoptate de acesta.  

Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă. 

 Propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru desemnarea consilierului care 

va conduce lucrările şedinţelor de Consiliu. 

 
 

Secretar general al comunei Crasna, 
 

Lazar Veturia 
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