
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMARUL  
COMUNEI MILOŞEŞTI

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind  alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru lunile februarie, martie și aprilie

2021

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 

            Având in vedere :
- prevederile Art.123 alin. 1 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Examinand :
- referatul de aprobare al primarului , nr.649/18.02.2021;
- referatul  secretarului comunei , nr.648/18.02.2021;
-     raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – socială , buget 

finante,  administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi 
urbanism,agricultură , comerţ , nr.  ;

-    raportul comisiei pentru învătământ , sănătate  si familie , activităti social – 
culturale,  culte , muncă şi protectie socială ,protectie copii , tineret şi sport, nr  ;

-    raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  si turism , apărarea ordinii si
liniştii publice, nr. ;       

In temeiul Art.123 alin. (1)  si art. 139  alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol  unic .   Domnul/Doamna consilier   …………………….  se alege  în funcţia 
de preşedinte  de şedinţă  al Consiliului Local Miloşeşti, judeţul Ialomiţa , pentru  lunile  
februarie, martie și aprilie 2021.

Presedintele de şedinţă  va conduce  şedinţele Consiliului local  şi va semna  
hotărârile adoptate de acesta .

                       Initiator,                                                                                Avizat      
 Primar Trifu Dumitru                                                      Secretar general al U.A.T.

           Nicula Silviu Dragoș
                    

Nr. 4
Din 18.02.2021
Primaria comunei Milosesti 
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JUDEŢUL   IALOMIŢA 
PRIMARIA  COMUNEI  M I L O Ş E Ş T I 
P R I M A R 
Nr.649/18.02.2021

Referat de aprobare

cu privire la initierea proiectului de hotarare pentru  alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021

Conform prevederilor  Art.123 alin. 1 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ,Consiliul local  alege dintre membri sai , pe o perioada  de cel mult trei luni , prin 
hotarare  adoptata cu votul deschis  al majoritatilor  consilierilor  locali in functie un presedinte 
de sedinta . Presedintele de sedinta  conduce  sedintele Consiliului local si semneaza 
hotararile adoptate de acesta . 

Propun sa alegeti  presedintele  de sedinta al  Consiliului Local  Miloşeşti, judeţul 
Ialomiţa  , pentru  lunile  februarie, martie și aprilie 2021.

 

PRIMAR ,
Trifu Dumitru

                         
                                    



JUDETUL   IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 
Nr.648/ 18.02.2021

R E F E R A T 

cu privire la initierea proiectului de hotarare pentru  alegerea preşedintelui de
şedinţă  pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021

Având in vedere  prevederile Art.123 alin. 1 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, Consiliul local  alege dintre membrii sai , pe o perioada  de cel mult trei 
luni , prin hotarare  adoptata cu votul deschis  al majoritatilor  consilierilor  locali in functie 
un presedinte de sedinta . 

Pentru perioada  noiembrie,decembrie 2020 și ianuarie 2021, presedinte de 
sedinta ales prin H.C.L nr.48 din 23.11.2020, a fost  domnul consilier Necula Viorel.

După  o perioada de cel  mult trei luni este necesara alegerea unui nou presedinte 
de sedinta .

Secretar general al U.A.T.
Nicula Silviu Dragoș

                         
                                    


