
 

A N U N Ț 

 Referitor: Proiect de hotărâre nr.42 din 03.09.2021  privind alegerea 

presedintelui de sedinţă   pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie   2021 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa  

decizională ȋn administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Primarul Comunei Bărcăneşti judeţul Prahova aduce la cunoştinţă 

publică faptul că a iniţiat: Proiect de hotărâre nr.42/03.09.2021  privind alegerea 
presedintelui de sedinţă   pentru lunile  octombrie, noiembrie și decembrie  2021  , 

care urmează a fi supus  spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Comunei 

Bărcăneşti , Judeţ Prahova. 
                 Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris propuneri, sugestii sau 

opinii cu valoare de recomandare cu privire la  proiectul de hotarâre sus-menţionat, 

pănă la data de 13.09.2021, ora 15,30 , la Secretarul general al comunei. 

Proiectul de hotarâre, însoţit de  referatul de aprobare    si raportul de 

specialitate, poate fi consultat pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti. 

 

     P R I M AR,                                                       Secretar general al comunei , 

 
      .............................                                                                                                    .............................                              
    Gheorghe DIMA                       Nicoleta SAVU  

 

 

 

 

 

      Afişat astăzi, 3.09. 2021   , orele  15,00 la sediul Primăriei Comunei 
Bărcăneşti, jud.Prahova, și site www.barcanesti.ro.-M.O.L. 

Secretar  general al comunei, 
Nicoleta Savu 

 
n.s./n.s./1 exp. 
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P R O I E C T    DE     H O T Ă R Â R E  nr.42/03.09.2021 

privind alegerea președintelui de ședinţă   pentru lunile octombrie, noiembrie   și  decembrie 2021 

 

 
Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, întrunit în ședință ordinară în data de 

...............; 

Având în vedere prevederile  art. 123 (1) , alin. (3)  si alin.(4) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din  Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local al comunei Bărcăneşti, Jud. Prahova , adoptat prin Hotarârea Consiliului  Local al 

comunei Bărcăneşti, jud. Prahova   nr. 15/2021; 

 Văzând: 

-Referatul de aprobare nr. 19.881/ 03.09.2021  al Primarului comunei Bărcăneşti privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie  și decembrie  2021; 

-Raportul compartimentului/lor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului desemnat/e în 

vederea analizării și întocmirii raportului  de specialitate la Proiectul de hotărâre privind alegerea 

presedintelui de sedinţă   pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie   2021 ; 

 - Avizele  comisiilor de specialitate  ale consiliului local nominalizate  în vederea dezbaterii si întocmirii    

avizelor la Proiectul de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinţă   pentru lunile octombrie, 

noiembrie   și decembrie  2021; 

-  Avizul  secretarului general al comunei Bărcăneşti ; 

 

  În temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare , 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art. 1 . - (1) Alege  pe  domnul  Gașpar Iulian  în calitate de  președinte al   ședințelor 

Consiliului Local al Comunei Bărcăneşti , județul Prahova,  pe o perioada de 3 ( trei) luni –octombrie, 

noiembrie  și  decembrie 2021 , care va conduce ședintele consiliului   local și va semna hotărârile 

adoptate de acesta . 

(2) În cazul în care  preşedintele de şedinţă  lipseşte, se alege dl.  Iancu Emil , care va conduce 

ședința respectivă. 

 Art.2.- Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunoștință persoanelor și autoritaților 

interesate de secretarul  general al comunei în termenele legale.. 

 

INITIATOR :               
Primar,  

 
                                                                   ................................. 

Gheorghe DIMA 
Redactată:N.S. 

Tehnoredactată : N.S./1 exp. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I 

 

 



 

 

        

 

 A V I Z 
la   Proiectul de hotarâre nr. 42/03.09.2021 privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru lunile  octombrie, noiembrie  și decembrie 2021   

 
 
 

 
 

Secretarul general al comunei Barcanesti, judetul Prahova, procedând, în conformitate cu 
prevederile art. 243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările 
și  completările ulterioare , la analiza  Proiectului de hotarâre nr. 42/03.09.2021 privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile  octombrie, noiembrie  și 

decembrie 2021  ,,  constata  că sunt îndeplinite  condițiile de legalitate şi  oportunitate  
prevăzute de O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ ,cu modificările și completările 
ulterioare ,  și    în consecinţa îl avizez favorabil în scopul  adoptării sale  de catre Consiliul 
local al comunei Barcanesti, judetul Prahova. 
 

 
 
 

SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI , 
 

  .............................                                  
    Nicoleta  SAVU  

 
 

 

Redactat:N.S. 

Tehnoredactat:N.S./ 2 exp. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

 COMUNA     B Ă R C Ă N E Ş T I 

S E C R E T A R  GENERAL AL COMUNEI 

Nr.   19.904/03.09.2021 

 

 



 
Repartizat pentru avize la comisiile de specialitate:-nr.1 cu adresa nr._______din ___/09/2021; 

-nr.2 cu adresa nr._______din ___/09/2021; nr.3 cu adresa nr._______din ___/09/2021; 

 

 
 
R A P O R T 

la Proiectul de hotarâre nr. 42/03.09.2021 privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă pentru lunile  octombrie, noiembrie  și decembrie 2021   

 

 
În conformitate cu prevederile art. 123 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ , consiliul local alege, dintre membrii săi, un presedinte de sedinta, pe o 

perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si semneaza hotararile 

adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu majoritate 

simpla. 

 Consilierul local ales poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei 

treimi din numarul consilierilor locali in functie, prin hotarare adoptata cu majoritate 

absoluta. 

          In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor 

locali, din randul acestora este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare adoptata 

cu majoritate simpla, care conduce sedinta respectiva. Acesta exercita pentru aceasta 

sedinta atributiile prevazute de codul administrative, cu modificarile si completarile 

ulterioare, pentru presedintele de sedinta. 

    Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale: 

 a)conduce sedintele consiliului local; 

 b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta rezultatul votarii, 

cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor numarate si 

evidentiate de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in 

procesul-verbal al sedintei; 

 c) semneaza procesul-verbal al sedintei; 

 d)asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si functionare 

a consiliului local; 

 e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de 

solutionare a consiliului local; 

  f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 233 alin. (1) sau propune 

consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz; 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

 COMUNA     B Ă R C Ă N E Ş T I 

S E C R E T A R    G E N E R A L  AL  COMUNEI 

Nr.    19.899   / 03.09.2021 

 

 



  g) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si 

functionare a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul local. 

          Art.  9 alin . (1) din  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local al comunei Bărcăneşti, Jud. Prahova  revizuit , adoptat prin Hotarârea 

Consiliului  Local al comunei Bărcăneşti, jud. Prahova   nr.15/2021 prevede : 

“După declararea ca legal constituit, 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(primul număr natural mai mare decât jumătate 

din totalul membrilor prezenţi la o şedinţă a organului colegial, cu condiţia 

îndeplinirii cvorumului)” 

Deoarece  mandatul de preşedinte al d-lui Dobre Liviu        , ales pentru 3 luni: 

iulie, august și septembrie   2021 , conform HCL nr.30/2021,    expiră la 30.09.2021, 

se impune alegerea unui alt preşedinte pentru 3 luni  octombrie, noiembrie și 

decembrie    2021) şi a unui înlocuitor în situaţia în care, pe perioada celor  3 luni, 

acesta lipsește. 

Față de cele constatate,propun dezbaterii  şi aprobării în şedinţa Consiliului 

local al comunei  Bărcăneşti a Proiectul de hotarâre nr. 42/03.09.2021 privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă    pentru lunile  octombrie, noiembrie și decembrie  2021, 

proiect de hotarâre  pe care-l consider oportun și legal. 

  
 
 

SECRETAR   GENERAL   AL COMUNEI, 
 

  .............................                                  
 

Nicoleta SAVU 
 

 
 
 
 
 
 

 

Redactat:N.S. 

Tehnoredactat:N.S./ 2 exp. 
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R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

COMUNA BĂRCĂNEȘTI 

P R I M A R 
 

 

Nr.19.881/ 03.09.2021 

Repartizat pentru raport specialitate,Secretar 

general al comunei  cu adresa nr. ______din 

___/09/2021 

Repartizat pentru avize la comisiile de 
specialitate:-nr.1 cu adresa nr._______din 
___/09/2021;-nr.2 cu adresa nr._______din 
___/09/2021; nr.3 cu adresa nr._______din 
___/09/2021; 
 

 

REFERAT   DE   APROBARE  

privind alegerea preşedintelui de şedinţăpentru lunile  octombrie , noiembrie  și decembrie 2021 

 Potrivit  art. 129(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative , cu modificările și 

completările ulterioare , cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local are iniţiativă şi 

hotărăşte , în condiţiile legii, în  toate problemele de interes local, cu excepţia  celor care sunt date 

prin lege în competenţa altor autorităţi  ale administraţiei publice locale sau centrale. 

 Consiliul local,conform prevederilor art. 123 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare ,  alege dintre membrii săi  , prin vot deschis 

cu majoritate simplă , un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce 

şedinţele consiliului local şi va semna hotarârile adoptate . 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bărcăneşti, Jud. 

Prahova, adoptat prin Hotarârea Consiliului  Local al comunei Bărcăneşti, jud. Prahova   nr. 15/ 

2021, la art. 9  prevede :  

“(1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, in termen de 45 

zile, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si 

semneaza hotararile adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege prin vot deschis cu 

majoritate simpla, prevazuta la art. 5 lit. ee) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, 

cu modificarile si completarile ulterioare.  

  (2) Alegerea presedintelui de sedinta se va realiza, de regula, in sedinta privind ceremonia 

de constituire a consiliului local, dupa declararea ca legal constituit a consiliului. 

   (3) Durata mandatului presedintelui de sedinta este de 3(trei) luni. 

   (4) Consilierul local ales in conditiile alin. (1) poate fi schimbat din functie, la initiativa a 

cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie, prin hotarare adoptata cu 

majoritate absoluta. 

  (5) In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor locali, din  

randul acestora este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare adoptata cu majoritate simpla,  

1/2 

doc:1190005703/18


care conduce sedinta respectiva. Acesta exercita pentru aceasta sedinta atributiile prevazute de 

lege pentru presedintele de sedinta. 

 La articolul 10-Atributiile presedintelui de sedinta , se prevede : 

    “Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:  

 a) conduce sedintele consiliului local;  

 b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta rezultatul votarii, cu 

precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor numarate si evidentiate de 

secretarul general in procesul-verbal al sedintei;  

 c) semneaza procesul-verbal al sedintei;  

 d) asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si functionare a 

consiliului local;  

 e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de solutionare a 

consiliului local;  

 f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 80 alin. (1) sau propune consiliului 

aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz;  

 g) semneaza procesul-verbal de numerotare si sigilare a documentelor care au fost dezbatute in 

sedinta; 

 h) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a 

consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul local.” 

  Prin Ordinul Prefectului Județului Prahova nr.491 din 30.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Bărcănești, județul 

Prahova, la data de 29 octombrie 2020, s-a constituit Consiliul Local al comunei Bărcănești. 

Se impune alegerea unui președinte de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și 

decembrie    2021, deoarece  mandatul domnului Dobre Liviu  , ales președinte de ședință pentru 

iulie, august și septembrie    2021 , prin  H.C.L.Bărcănești nr.30/ 28.07.2021 , urmează să  expire  

la 30  septembrie  2021.   

Pentru  aceste motive, propun consiliului local adoptarea Proiectului de hotărâre privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie   2021. 

P R I M A R, 

  .............................                                  

Gheorghe DIMA  

Redactat:G.D. 

Tehnoredactat:N.S./ 2 exp. 
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