HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Gogoşari,
judeţul Giurgiu, pe perioada februarie-martie-aprilie 2016

Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive, înregistrată cu nr. 256 / 20.01.2016;
- referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 257 / 20.01.2016;
- raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 338 / 25.01.2016;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 339 / 25.01.2016;
- prevederile art. 9, alin. (1) şi art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea
nr.673/2002;
-prevederile Legii nr.393/2004,
privind Statutul aleşilor locali cu modificăile şi

completările terior;
- prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.41, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată ulterior;
În temeiul art.45, alin.1, art.47 şi art.115, alin.1, lit.b, din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioar;e

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se alege preşedintele de şedinţă al Consiliului local Gogoşari, pe perioada februarie-martieaprilie 2016, domnul consilier local, Dobre Nicolae.
Art.2.- Preşedintele de şedinţă ales va conduce şedintele Consiliului local, va semna hotărârile adoptate
şi procesul-verbal.
Art.3.- În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză să semneze, hotărârile consiliului local vor fi
semnate de 3 – 5 consilieri locali.
Art.4. - În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul
acestora va fi ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali
prezenţi, care va conduce şedinţa respectivă, acesta exercitând atribuţiile prevăzute de lege pentru
preşedintele de şedinţă.
Art.5.–Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, în vederea exercitării
controlului legalităţii, Primarului comunei Gogoşari şi persoanei nominalizate la art.1.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
(d) Secretar,
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Nr. 256 / 20.01.2016

Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari judeţul
Giurgiu, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea alegerii
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Gogoşari, judeţul Giurgiu, pe
perioada februarie – martie - aprilie 2016, având în vedere prevederile art.35,
alin.1 coroborat cu art.41 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată ulterior, care prevede: “După
declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre
adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de
şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va
semna hotărârile adoptate de acesta”, şi în urma încetării mandatului de preşedinte

de şedinţă pe perioada de 3 luni a d-nului Popescu Petrişor, vă rog să desemnaţi
şi să aprobaţi un consilier din cadrul consiliului local pentru a conduce şedinţele
consiliului şi să semneze hotărârile adoptate pe o perioada de 3 luni, respectiv pe
lunile februarie – martie - aprilie 2016, urmând a se elabora un proiect de
hotărâre de către Consiliul local Gogoşari în prima şedinţă ordinară.

P R I M A R,
Daia Danut
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Ciobanu Silvia
Nr. 257 / 20.01.2016

REFERAT
Subsemnata, Ciobanu Silvia, secretar delegat în cadrul unităţii administrativteritoriale Gogoşari, referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea
alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Gogoşari, judeţul Giurgiu
pe perioada februarie - martie – aprilie 2016, având în vedere prevederile
art.35, alin.1 coroborat cu art.41 din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior, care prevede:
“După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi,
prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în
funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va
conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta”, şi în
urma încetării mandatului de preşedinte de şedinţă pe perioada de 3 luni, a dnului Popescu Petrişor, propun să se desemneze un consilier din cadrul
consiliului local pentru a conduce şedinţele consiliului şi să semneze hotărârile
adoptate pe o perioada de 3 luni, respectiv pe lunile, februarie – martie - aprilie
2016.

(d) SECRETAR,
Ciobanu Silvia
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Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ

Nr. 338 / 25.01.2016

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Tonca Daniel –
Silviu, Chelu Maria, Bratoi Marin, Chira Iulică şi Răuţă Gheorghe”, întrunită
în şedinţa de azi, 25.01.2016, având următoarea ordine de zi:”Proiect de
hotărâre privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului local
Gogoşari, judeţul Giurgiu, pe perioada februarie – martie - aprilie 2016”.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, prin care solicită
alegerea unui consilier local din rândul consilierilor locali pentru a conduce pe o
perioada de 3 luni, respectiv lunile februarie – martie - aprilie 2016, şedinţele
consiliului şi să semneze hotărârile, comisia de specialitate este de acord cu
cele expuse în expunere, supus la vot de preşedintele de comisie se aprobă în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRII,
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Chelu Maria
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Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
Nr. 339/ 25.01.2016

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri:”Ciobanu Ionel, Dobre Nicolae şi Bigan Georgel-Florian”, în şedinţa
de azi, 25.01.2016, au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre
privind aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă al Consiliului local
Gogoşari, judeţul Giurgiu, pe perioada februarie – martie – aprilie 2016”.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se propune
adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supus la vot se aprobă în unanimitate
de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,

Secretar,

Ciobanu Ionel

Dobre Nicolae

Membru,
Bigan Georgel-Florian

