
                  ROMÂNIA 
         JUDEŢUL IALOMIŢA 
           CONSILIUL LOCAL  
    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

H O T Ă R Â R E 
privind alegerea președintelui de ședință  
 pentru perioada august – octombrie 2021 

 
 Consiliul Local al orașului Căzănești, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data 

de 28 IULIE 2021, 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 4298 din 15.07.2021 al Primarului orașului Căzănești; 
- propunerile făcute de consilierii locali în cadrul comisiei de specialitate; 
- votul deschis al majorității simple al consilierilor locali în funcție; 
Examinând: 
- raportul nr. 4321 din 19.07.2021 al Compartimentului Juridic și Resurse Umane; 
- avizul Comisiei pentru probleme juridice, apărarea ordinii și liniștii publice, disciplină, 

minorități, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații nr. 15 din 
26.07.2021; 
 În conformitate cu prevederile art. 123 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE:  
 
Art. 1. Se alege președinte de ședință dna. DIMA NICOLETA, care va conduce ședințele 

Consiliului local pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna august până în luna octombrie  2021, 
inclusiv. 

 Art. 2. Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale: 
a) conduce ședințele consiliului local; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării, cu 

precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate de 
secretarul general al unității administrativ-teritoriale în procesul-verbal al ședinței; 

c) semnează procesul-verbal al ședinței; 
d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a 

consiliului local; 
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare 

a consiliului local; 
f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din Codul administrativ 

sau propune consiliului local aplicarea unor asemenea sancțiuni, după caz; 
g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare 

a consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica președintelui de ședință, prin grija secretarului 

general al UAT, pentru ducere la îndeplinire.  
 

         PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                         Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                     Secretar General al UAT, 

           MOICEANU ALEXANDRU                                   OANCEA GEORGETA 
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Adoptată la Căzănești 
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