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R O M Â N I A 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEȘTI 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A  

NR. 43 DIN 20.07.2022 

 

privind alegerea presedintelui de ședință al Consiliului Local Oncești, Județul Bacău,  

pentru lunile AUGUST, SEPTEMBRIE și OCTOMBRIE 2022 

 

           

         Consiliul Local al Comunei Oncești, întrunit în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 20.07.2022; 

         Având în vedere:    

         - Referatul înregistrat la nr. 215
1
/15.07.2022, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și 

semnat de către primarul Comunei, privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local 

Oncești, Judetul Bacău, pentru lunile AUGUST, SEPTEMBRIE și OCTOMBRIE 2022; 

         - Raportul secretarului general înregistrat la  nr. 216
1
/15.07.2022, în care sunt prezentate 

condițiile și se motivează necesitatea alegerii unui nou președinte de ședință;       

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 47/05.11.2020 privind aprobarea REGULAMENTULUI de 

organizare și functionare a Consiliului Local al Comunei Oncești, Județul Bacău; 

         - prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 223, 224
 
și, respectiv, 225

 

din 20.07.2022; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În temeiul  dispozițiilor  art. 129,  alin. (2), lit. a) și  alin. (3),  lit. a), ale art. 133, alin. (1), ale  art. 

134, alin. (1), lit. a), alin. (2) și alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) 

și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E: 

 

         Art. 1 - Consiliul Local al Comunei Oncești alege dintre membrii săi ca președinte de 

sedință pe Dl consilier local PAVEL LIVIU, pe o perioadă de 3(trei) luni, respectiv lunile 

AUGUST, SEPTEMBRIE și OCTOMBRIE 2022. 

 

         Art. 2 – (1) Președintele de ședință conduce ședintele Consiliului Local și semnează hotărârile 

adoptate de acesta. 

         (2) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii 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/subdiviziunii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei; 

         c) semnează procesul-verbal al şedinţei; 

         d) asigură menţinerea ordinii în timpul ședinței, 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; 

         f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233, alin. (1), lit. a) – d) din Codul 

administrativ, respectiv: avertismentul, chemarea la ordine, retragerea cuvântului, eliminarea din sala 

de şedinţă sau propune consiliului aplicarea unor 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. 
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         Art. 3 - În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din 

rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care 

conduce şedinţa respectivă. 

 

         Art. 4 - Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa  a 

cel puţin unei treimi din  numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate 

absolută. 

                 

         Art. 5 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general, compartimentului de specialitate potrivit 

competențelor, primarului Comunei Oncești, precum și Instituției Prefectului județului Bacău în 

vederea verificării legalității.      

              

         Art. 6 - Secretarul general al Comunei și președintele de ședință ales vor aduce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

 

         Art. 7 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă 

ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,     -    voturi ,,împotrivă” şi __-__,,abţineri”  din 

numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

  

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

              CONSILIER LOCAL,                                             SECRETAR GENERAL, 

             MIHĂILĂ NICOLAIE                                      OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


