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PROIECT   DE   HOTARARE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Perisoru pentru o perioadă

de trei luni  (februarie 2021 – aprilie 2021)
nr. 6 / 11.02.2021

Primarul comunei Perisoru, judeţul Calarasi,
Având  în  vedere  referatul  de  aprobare  nr.  1335/11.02.2021  întocmită  de  Primarul

comunei Perisoru, raportul de specialitate nr. 1334/11.02.2021 întocmit de secretarul general al
comunei Perisoru,

 
În temeiul art. 136, alin (1) din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

propun :

Art.  1. Desemnarea  preşedintelui  de  şedinţă  al  Consiliului  Local  Perisoru  pentru  o
perioadă de trei luni (februarie 2021 – aprilie 2021).

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Consiliul local al
comunei Perisoru.

INITIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERISORU

Catalin Ionel BUCUR

                                                                                                                              Avizat pentru legalitate
                                                                                                     Secretarul General al comunei Perisoru,
                                                                                                                          Iulia ANDREI
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REFERAT APROBARE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Perisoru pentru o perioadă

de trei luni noiembrie, februarie 2021 – aprilie 2021
nr. ______/______________________

Având în vedere art. 123, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, un
consilier local poate exercita funcţia de preşedinte de şedinţă cel mult trei luni.

În cadrul şedinţei ordinare din această lună, Consiliul Local trebuie să adopte o hotărâre
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Perisoru pentru o perioadă de trei
luni, respectiv februarie 2021 – aprilie 2021.

În urma propunerilor  făcute de către  consiliei  locali  în cadrul şedinţei  şi a exercitării
votului, se va alege preşedintele de şedinţă pentru perioada februarie 2021 – aprilie 2021.

PRIMARUL COMUNEI PERISORU
Catalin Ionel BUCUR
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Perisoru pentru o perioadă

de trei luni februarie 2021 – aprilie 2021
nr. ______/______________________

Având în vedere art. 123, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, in
luna  ianuarie  a  expirat  perioada  pentru  care  d-na  consilier  Craciun  Cecilia  -  Oana  a  fost
desemnata să conducă şedinţele consiliului local, urmând a se face propuneri  pentru numirea
preşedintelui de şedinţă pentru perioada februarie 2021 – aprilie 2021.

În consecinţă supun dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Perisoru pentru o perioadă de trei luni februarie
2021 – aprilie 2021 în vederea adoptării unei hotărâri în acest sens.

Secretarul General al comunei Perisoru,
Iulia ANDREI


