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HOTĂRÂREA NR. 54 
Din 23 decembrie 2020 

privind : alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie – martie 2021 
 
Iniţiatorul proiectului de hotărâre : Primar Bejan Mihai Lucian 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului :                                                         5586  / 16.12.2020 

 
Consiliul Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi , întrunit în şedinţa ordinară din data de 

23.12.2020; 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.  5585/ 16.12.2020 al iniţiatorului proiectului de 
hotărâre Primarul oraşului Bereşti , judeţul Galaţi; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr.  5587 /16.12.2020 al compartimentului de resort din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti , judeţul Galaţi; 
 Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local al Orașului Berești;  
 Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1), art. 129 alin. (1) și alin. (14) din Ordonanța de 
Urgență  nr. 57/ 2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art. 139, alin. (1),  art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 197 alin. (4) din Ordonanța de Urgență  
nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:  
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 
 Art.1  Doamna MOISE TATIANA, consilier local al orașului Berești, se alege preşedinte de 
şedinţă pentru  perioada ianuarie – martie 2021. 
  

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesaţi la Tribunalul Galaţi - Secţia 
contencios  administrativ şi fiscal în termenele și condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 

Art.3 Dispoziţiile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local al oraşului Bereşti , judeţul Galaţi, prin publicare pe site-ul  http://orasulberesti.ro și se 
comunică Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi în vederea exercitării controlului sub aspectul 
legalităţii.  
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI , 
PETREA AFTENE 

 
 

                                                                                                              Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                   DONCIU  ANA  CRISTINA 
 



   R O M A N I A                                                                                             NR.  5585  /16.12.2020 
JUDETUL GALATI               
ORAȘUL BEREȘTI  
     PRIMAR 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind: alegerea președintelui de ședință pentru perioada 

ianuarie – martie 2021 
 

 
Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, „După declararea 
ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, (…), 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”. 

Principalele atribuții ale președintelui de ședință sunt stabilite de art. 123 alin. (4) 
din același act normativ, și constau, în principal, în:  

- conducerea şedinţele consiliului local; 
- supunerea la vot a proiectelor de hotărâri, anunţarea rezultatului votării; 
- semnarea procesului-verbal al şedinţei; 
- menţinerea ordinii, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a 

consiliului local;  
- îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local sau altor însărcinări date de către consiliul local etc. 
Având în vedere expirarea mandatului președintelui de ședință și în baza 

dispoziţiilor legale sus menționate, propun Consiliului Local al oraşului Bereşti, judeţul 
Galaţi alegerea, prin hotărâre, a președintelui de ședință pentru perioada ianuarie – martie 
2021.  

 
 
 

PRIMAR, 
Bejan Mihai-Lucian 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       ROMANIA 
 JUDETUL GALATI 
 ORASUL BERESTI 
SECRETAR GENERAL      Nr.  5587  din  16.12.2020 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind: alegerea președintelui de ședință pentru perioada 

ianuarie – martie 2021 
 
 
             Procedând în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. « a » din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ şi constatând solicitarea iniţiatorului proiectului de hotărâre privind  
alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie – martie 2021, apreciez propunerea ca 
temeinica si oportuna.   
 Astfel, prin proiectul de hotărâre se propune alegerea președintelui de ședință pentru perioada 
ianuarie – martie 2021, urmare a expirării la data de 31 decembrie 2020 a mandatului președintelui de 
ședință desemnat prin Hotărârea nr. 33 din 31 octombrie 2020.   
 Proiectul de hotărâre este inițiat în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Codul 
Administrativ – OUG nr. 57/2019, potrivit căruia  „După declararea ca legal constituit, consiliul local 
alege dintre membrii săi, (…), 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”. 
 De asemenea, potrivit art. 123 alin. (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. Acesta exercită pentru această şedinţă 
atribuţiile prevăzute de prezentul cod pentru preşedintele de şedinţă”. Prevederile anterior menționate 
au fost prevăzute și în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local aprobat prin 
Hotărârea nr. 34 din 30.09.2019.  
 Fata de cele sus arătate, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) ale art. 129 alin. (1) și 
alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  supunem discuţiei şi aprobării Consiliului Local al oraşului 
Bereşti proiectul de hotărâre privind: alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie – 
martie 2021.  
                 
 
 
 
 
     SECRETAR GENERAL, 
       Donciu Ana Cristina 


