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  HOTĂRÂREA NR.    63   / 2020 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă   

  
Consiliul local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința extraordinară, 

convocată de îndată, în data de 3 noiembrie 2020; 
  

Având în vedere: 
-Art. 15 alin. 2, art. 120 alin (1), art. 121 alin.(1) și alin. (2) din Constituția Romniei, 

republicată; 
-Art. 7 alin. (2) din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 5/127/02.11.2020; 
-Raportul secretarului general al comunei Gălăuțaș nr.   5/128/02.11.2020;  
 În conformitate cu prevederile:  
-Art. 123 alin.(1), alin.(4), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit a) , art. 138 alin. (6), alin. (8)-(10), 

alin. (14) și alin. (16), art. 139 alin. (5), alin. (11) și alin. (12), art. 140 alin. (1) și alin. (2), art. 233 
alin (2), art. 234, art. 235, art. 236 și art 240 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-Art. 8, art. 42 alin (4), art. 43 și art. 80-art. 85 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; 

Luând în considerare: 
-Ordinul Prefectului Județului Harghita nr. 433 din 29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii 

condițiilor  legale pentru constituirea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș;  
- Art. 13 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 81/2019 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Gălăuțaș; 
- Regulamentul cuprinzând măsurile metolodogice, organizatorice, termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020;    

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. 2 lit. a), 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. Se alege preşedinte de şedinţă domnul/doamna consilier ȚĂRAN IOAN care va 

conduce şedinţele Consiliului local al comunei Gălăuțaș pe o perioadă de 3 luni (noiembrie 2020-
decembrie 2020-ianuarie 2021). 

 
Art. 2.  Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:  
   a)  conduce şedinţele consiliului local; 

      b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu 
precizarea voturilor ”pentru”, a voturilor ”împotrivă” şi a ”abţinerilor” numărate şi evidenţiate de 
secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 
       c)  semnează procesul-verbal al şedinţei; 
       d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a 
consiliului local; 
       e)  supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare 
a consiliului local; 
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       f)  aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

 g)  îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare 
a consiliului local sau alte însărcinări date de către Consiliul Local. 

Art. 3. În cazul lipsei președintelui ales la una din ședințele organizate pe perioada 
mandatului, se va proceda la alegerea unui președinte de ședință numai pentru ședința respectivă, fără 
a se întrerupe mandatul de trei luni.  

 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al unităţii 

administrativ- teritoriale in termenul legal prevăzut de lege : Instituției Prefectului judeţului Harghita, 
primarului comunei, d-lui /dnei ȚĂRAN IOAN  și se va afișa la avizierul  instituției. 

 
 
Gălăuțaș, la 3 noiembrie 2020 

 
   
    
Președinte de ședință,     Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                    Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                          ………………………     
    Ioan ȚĂRAN                  Monica-Camelia MORAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


