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In conformitate cu prcnxkrik art. 7 alin. ( 1 ). (2) (4) din I.cg.ca nr. 52 2003. privind 

transparenta decizionalil 111 ad111inistra1 ia puhlica. repuhlicata. cu nwdific5rik ~i complctarile 

ultcrioare. Primaria Comunci \1f111cciu prupune spre consultarc puhlid: 

Proicctul de hotararc pri\' in<.1 alcgerea presedintclui de ~cdinta al Consiliului 
Local al comunci Mancdu pcntru pcrioada fcbruaric 2023-aprilic 2023 

Proicctul de hotar,lre cstc insn\it d1..· Rckratul de aprohan: al primarului cnmunci \1[111cciu. 

domnul Florin Aura~ Drag\irnit'. pc1..·cu111 ~1 de Raportul Cn111p,1ni1nc11tu lui .1 uridic !:,i 

monitorizarea proccdurilor administrati, c. 

Textul integral al proicctului de hot:idrc poatc fi vizuali1.at 'con:--ult,:t p1..' :-; i11..·-ul J>ri mariei 

C'omunci Miincciu Scctiunea Informafii Public--· I· ransparenta 

decizionalii - Consultan.' puhl ic5 ~i la ;i,· i/icrul Primarici Comunci \.1Cll1eciu. 

Link: https://primaria-mancci u. ru in li,nnati i-uti lc/transparenta-dcci1it'11ala 

Copic a proiectului de hot[1drc "L' poate obtine pe bazil lk ccrcrc. l'ormc1LM1 de catre 

persoanelc intcresate. <.kpu:,,Ct la R1..·gi,tratura institutici. 

Pcrsoande intcrcsate pot tri mi tc in snis propuneri . sugcstii ,;au opi,,i i cu , aloarc de 

recomandare privind proicetul Lk hot:1dre supus consultarii puhlicc. la :1dr,::,:.1 de e-mail 

. jlL' adrc-;a po::,tala Comuna Miincciu. sat \1:-mcciu l ·ngureni. nr. 

273. judetul Praho\'a sau prin Lkpuncrl' b rcgistratura instituJici. inccp:'ind cu data anuntului 

pana la data de 27.01.2023 rreproent~lnd termcnul de ni11~·.1ltarc p11hlir:-1 - primire 

propuncri/sugcstii/opinii ). 

Pcrsoana de contact: (icanina l:kna Badca . tclcfon: 02-t-+.~(J5.225. i1~ 1,:r=1 1r 2.~- e-mail: 

contact1ltprimaria-111anec i u. ro 
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PROIECT DE HOT A.RARE 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinfa al Consiliului Local al comunei Maneciu 

pentru perioada FEBRUARIE 2023 - APRILIE 2023 

A viind in vedere: 

- Referatul de aprobare al domnului primar inregistrat sub nr. !No /2023 ~i raportul 

compartimentului de specialitate nr. ~ /2023 la proiectul de hotariire privind alegerea 

pre~edintelui de ~edinta al Consiliului Local al comunei Maneciu pentru perioada 

FEBRUARIE 2023 - APRILIE 2023; 

- A vizul Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local inregistrat sub nr. /487 

/2023; 

- Prevederile art. 123 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

~i completarile ulterioare; 

In temeiul art.129, alin.14 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MA.NECIU, JUDETUL PRAHOV A 

ADOPT A. PREZENTA HOT A.RARE: 

ART.1. Alege dintre membrii Consiliului Local al comunei Maneciu in functia de 

pre~edinte de ~edinta, pentru perioada FEBRUARIE 2023- APRILIE 2023 pe domnul 

consilier local PETRESCU CONSTANTIN. 

ART.2. Prezenta hotariire se va comunica Institutiei Prefectului, primarului ~1 

aparatului de specialitate al primarului de catre secretarul general al unitatii administrativ

teritoriale. 

PRE$EDINTE DE $EDINTA 

Maneciu, ______ _ 2023 
Nr. 

CONTRASEMNEAZA 

SECRET AR GENERAL 

GEANINA ELENA BADEA 
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NR. J4 0 /2023 

REFERATDEAPROBARE 

la proiectul de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului Local al 

pentru perioada FEBRUARIE 2023 - APRILIE 2023 

Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, un 

pre~edinte de ~edinta pe o perioada de eel mult 3 luni, care va conduce ~edintele Consiliului 

Local ~i care va semna hotararile adoptate de acesta, in conformitate cu prevederile OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Pre~edintele de ~edinta se alege, prin vot deschis, cu majoritate simpla a consilierilor 

locali in funqie. 

in cadrul ~edintei Consiliului Local al comunei Maneciu organizata in data de 14 

noiembrie 2022 a fost ales, potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 78, pre~edinte de ~edinta 

pentru perioada noiembrie 2022- februarie 2023 domnul consilier local Cordo~ Vasile. Avand 

in vedere ca mandatul pre~edintelui de ~edinta are o durata de eel mult 3 luni, iar la acest 

moment aceasta durata a expirat, este necesar alegerea unui alt consilier local pentru a 

exercita atributiile acestei functii in perioada februarie 2023 - aprilie 2023. 

Raportat la prevederile legale, apreciez necesar ~i oportun acest proiect de hotarare, 

pe care il supun dezbaterii ~i analizei in cadrul ~edintei ordinare a Consiliului local al comunei 

Maneciu, judetul Prahova. 

INTOCMIT, 

PRIMAR 

FLORIN - AURA~ DRAGOMIR 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

NR. g A~ 12023 

la proiectul de botarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului Local al 

pentru perioada FEBRUARIE 2023-APRILIE 2023 

Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificarile ~1 

completarile ulterioare, contine reglementari in legatura cu modalitatea de organizare a 

Consiliului Local. 

in acest sens, art. 123 din actul normativ mentionat anterior prevede ca dupa 

declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai un pre~edinte de ~edinta, 

pentru o perioada de eel mult trei !uni. Pre~edintele de ~edinta se alege prin vot deschis, cu 

majoritate simpla ~i va conduce ~edintele consiliului local ~i va semna hotararile adoptate de 

acesta. Alte atributii principale exercitate de pre~edintele de ~edinta sunt: supune votului 

consilierilor locali proiectele de hotarare ~i anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor 

pentru , a voturilor impotriva ~i a abtinerilor numarate ~i consemnate de secretarul general al 

unitatii administrativ - teritoriale in procesul-verbal al $edintei; asigura mentinerea ordinii, 

supune votului orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului local. 

in cazul in care pre~edintele de $edinta lipse$te, la propunerea consilierilor locali, din 

randul acestora este ales un alt pre~edinte de ~edinta, care va conduce $edinta 

respectiva.Consilierul ales in functia de pre~edinte de ~edinta poate fi schimbat din functie la 

initiativa a eel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie, prin hotarare 

adoptata cu majoritate absoluta. 

in cadrul ~edintei Consiliului Local al comunei Maneciu organizata in data de 14 

noiembrie 2023 a fost ales, potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 78, pre~edinte de ~edinta 

pentru perioada noiembrie 2023 - februarie 2023 domnul consilier local Cordo$ Vasile. 

Avand in vedere ca mandatul prqedintelui de $edinta are o durata de eel mult 3 !uni, iar la 

acest moment aceasta durata a expirat, este necesar alegerea unui alt consilier local pentru a 

exercita atributiile acestei functii in perioada februarie 2023 - aprilie 2023. 



Ca urmare a celor prezentate ~i avand 1n vedere actele normative in materie, apreciez 

legal acest proiect de hotarare, rog Consiliul Local sa ia in dezbatere ~i sa analizeze proiectul 

de hotarare inscris pe ordinea de zi a ~edintei consiliului local. 

intocmit, 

COMPARTIMENT JURIDIC $1 MONITORIZAREA PROCEDURILOR 

ADMINISTRATIVE 


