COMUNA
ROMÂNIA TOMEŞTI
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL,

HOTĂRÂREA NR. 137
[cu privire la : “alegerea unui preşedinte de şedinţe al Consiliului Local al comunei Tomești,
județul Iași, pe trimestrul I - 2021”]

Consiliul local al comunei Tomești, județul Iași,
având în vedere:
-referatul de specialitate cu nr. 16675 din 11.12.2020 al secretarului comunei Tomesti,
Mancaș Gabriel, prin care se solicită Consiliului Local al comunei Tomesti
aprobarea : “alegerii unui preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Tomesti,
județul Iași, pe trimestrul I -2021”, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. (8)
lit. (b) și alin. 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
-proiectul de hotărâre cu nr. 16676 din 11.12.2020 întocmit de primarul comunei
Tomești, județul Iași, domnul Timofte Ștefan, cu privire la alegerea unui preşedinte de
şedinţă al Consiliului Local al comunei Tomesti, județul Iași, pe trimestrul I -2021;
-avizele favorabile cu nr. 16979 din 17.12.2020 ale comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Tomești pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
dând citire : Ordinului Prefectului Județului Iași nr. 337/26.10.2020, privind
îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local Tomești;
având în vedere: prevederile art. 11 alin. (1) din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 120 din
26.11.2020 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Tomești;
prevederile art. 123 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, şi din considerentele prezentate,
HOTĂRĂŞTE
ART. 1. (1)Se aprobă alegerea doamnei consilier local Miron Mihaela, în funcţia de
preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Tomești, județul Iași, pe trimestrul I2021.
(2) Preşedintele de şedinţă semnează hotărârile consiliului local, organizează
şi conduce şedinţele în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, îşi asumă, prin semnătură, alături de secretarul comunei, răspunderea cu privire
la veridicitatea şi autenticitatea celor consemnate în procesul-verbal de şedinţă, îndeplineşte
alte prerogative prevăzute de dispoziţiile legale în materie sau de R.O.F. al Consiliului local.
ART. 2. Președintele ales în condiţiile art. 1 poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa
a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin hotărâre adoptată cu
majoritate absolută.
ART. 3. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica:
• Primarului comunei Tomeşti
• Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control și legalitate
• președintelui de ședință ales
Adoptată azi: 17.12.2020
Președinte de ședință
Secretar general comună,
Consilier local, Ionel Craus
Mancaș Gabriel

U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEŢUL IAŞI,
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,
Nr. 16675 DIN 11.12.2020

REFERAT DE SPECIALITATE

Subsemnatul Mancaș Gabriel, secretar general al comunei Tomești, județul Iași,
solicit întocmirea şi aprobarea în Consiliul Local Tomeşti a unui proiect de hotărâre privind
„alegerea unui preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Tomesti, Județul
Iași, pe trimestrul I -2021”.
În fapt, la cel mult trei luni, este necesar, a se întocmi şi supune aprobării Consiliului
Local un proiect de hotărâre, privind alegerea unui nou preşedinte de şedinţă al Consiliului
Local.
Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, durata
mandatului preşedintelui de şedinţă fiind de cel mult 3 luni.
După alegerea preşedintelui de şedinţă, acesta, va prelua conducerea lucrărilor
consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

În drept, îmi întemeiez solicitarea pe prevederile :
•
•
•
•

art. 11 alin. (1) din Anexa la H.C.L. Tomești nr. 120 din 26.11.2020
privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local
Tomești;
art. 123 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
art. 136 alin. (8) lit. (b) și alin. 10 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Data: 11.12.2020

Secretar general comună,
Gabriel Mancaș

