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PROIECT DE HOTÂRARE  

privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Fântânele,  
județul Constanța, pentru o perioadă de 3 luni  

 

Primarul  comunei Fântânele, județul Constanța, domnul Roșu Ion-Adrian, în baza prerogativelor 

stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.176/13.09.2021,   în calitatea sa de inițiator, 

având în vedere: 

– Procesul-verbal nr.3777/29.10.2020 încheiat cu ocazia ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului 

local al comunei Fântânele; 

– Ordinul Prefectului jud. Constanța nr. 700/30.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de 

constituire a Consiliului Local al comunei Fântânele; 

-Raportul de specialitate întocmit de  Secretarul  general a comunei Fântânele, înregistrat sub 

Nr.175/10.09.2021; 

-  prevederile art.120 alin. (1) și art.121  alin.(1) și alin.(2) din Constitutia României, republicată; 

-  prevederile art. 3 paragraful 2 și art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg pe 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- prevederile art.7 alin.2 din Codul civil, adoptat prin Legea nr.287/2008, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică administrativă pentru eleborarea actelor 

normative, republicată; 

-  prevederile art.123 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

PROPUNE 

Art. 1.(1)Alegerea domnului/doamnei consilier local      , pentru o perioadă de 

trei luni, președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Fântânele, județul Constanța. 

(2) Președintele de ședință ales conform alin.(1) exercită atribuțiile prevăzute de art.123 alin.(4) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Art.2. Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data  



de     .2021 se transmite, de Secretarul general al comunei, Comisiei de specialitate nr.4 : 

Protecție mediu și turism; Juridică și de disciplină, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, 

după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului. 

 

                 INIȚIATOR 
         PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  

                  Ion – Adrian ROȘU      Avizat pentru legalitate 
                               Secretar general  al comunei 
                         Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 

Fântânele 
Nr:   177 
Data: 14.09.2021 
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Nr. 176  /13 . 09.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de Hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință  

al Consiliului Local al Comunei Fântânele, județul Constanța, 

pentru o perioadă de 3 luni 

 

 
Între atribuțiile pe care  O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ le prevede pentru 

organizarea consiliului  local se află și aceea de a alege, prin vot deschis cu majoritate simplă,  dintre 

membrii săi un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consilului 

și semneză hotărîrile adoptate de acesta. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Fântânele nr.20/27.05.2021 a fost desemnat 

Președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Fântânele, județul Constanța, domnul consilier 

local Adrian Bunea, pentru o perioadă de trei luni. 

Având în vedere faptul că mandatul domnului consilier local Adrian Bunea, de președinte de 

ședință a încetat, în temeiul art.123 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun 

alegerea, prin vot deschis cu majoritate simplă, dintre membrii Consiliului Local al Ccomunei Fântânele, 

a  unui nou președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, în vederea conducerii ședințelor și a 

asigurării continuității desfășurării activității Consiliului Local al comunei Fântânele, județul Constanța. 

În acest sens,  consider ca Proiectul de hotărâre este corect fundamentat, se bazează pe lege 

şi pe realităţile actuale, are un conţinut echilibrat şi poate fi aprobat. 

           Tinând cont de cele sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării Plenului Consiliului Local al 

comunei Fântânele, județul Constanța Proiectul de hotărâre. 

 

INIȚIATOR 
PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE 

Ion – Adrian ROȘU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind alegerea Președintelui de ședință  

al Consiliului Local al Comunei Fântânele, județul Constanța, 

pentru o perioadă de 3 luni 

 
Conform dispozițiilor art.123 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

”(1) 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, prevăzută la art. 5, lit. ee).” 

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Fântânele nr.20/27.05.2021 a fost desemnat 

Președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Fântânele, județul Constanța, domnul consilier 

local Adrian Bunea, pentru o perioadă de trei luni. 

Având în vedere faptul că mandatul domnului consilier local Adrian Bunea, de președinte de 

ședință a încetat, se impune alegerea, prin vot deschis cu majoritate simplă, dintre membrii Consiliului 

Local al Ccomunei Fântânele, a  unui nou președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, în 

vederea conducerii ședințelor și a asigurării continuității desfășurării activității Consiliului Local al 

comunei Fântânele, județul Constanța. 

Tinand cont de cele mentionate mai sus,  propun ca proiectul sa fie supus dezbaterii si aprobării  

plenului Consiliului local al Comunei Fântânele 

 

 

 
Secretar general al comunei Fantanele                                             

                                                                                   Arina – Raluca STEFANICA                                                                  
 

 
 
 
 


