
          R0MANIA                                                                                                 
 JUDETUL CONSTANTA 
   COMUNA MERENI                                                             Nr. 3711  din 22.06.2022  

         PRIMAR 

 

 

                                        P R O I E C T     DE     H O T A R A R E   

 

     privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Mereni,   

                                      pentru perioada  Iunie  2022 – August  2022 

 

          Consiliul local al comunei Mereni, constituit in sedinta ordinara, legal constituita  la 

data de  29 iunie  2022; 

          Avand in vedere prevederile Art. 123 alin. 1 si Art. 136 alin. 1,  din O.U.G. nr. 57 din 

2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         In temeiul prevederilor Art. 139 alin.1 si  Art. 196 alin. 1 lit. a  din O.U.G. nr. 57 din 

2019 privind Codul administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                                         SE PROPUNE: 

 

ART. 1  -   Se desemneaza  domnul/doamna consilier local ...............................................,  
presedinte al sedintelor Consiliului Local al comunei Mereni pentru urmatoarele trei luni, 

respectiv  Iunie  2022 – August 2022 . 

ART. 2 -   Prezenta hotarare poate fi atacata de cei interesati in fata Sectiei de Contencios 

Administrativ si Fiscal a Tribunalului Constanta, in conditiile Legii nr. 554 din 2004. 

ART. 3 -  Secretarul general al comunei Mereni, va comunica prezenta hotarare factorilor 
interesati si Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, in vederea exercitarii controlului de 

legalitate. 

 

 

                       INITIATOR 

           PRIMARUL COMUNEI MERENI                                 Avizat pentru legalitate          

                 Gurita Dumitru                                                Secretar general U.A.T. 

                                                                                            Serif Sibel 

 

 

 

 

 

         



 
          ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA                                      Nr. 3712 din 22.06.2022 

  COMUNA MERENI 

        PRIMAR 

 

 

REFERAT   DE   APROBARE 

 

al initierii proiectului  de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al 

Consilului local al comunei Mereni, pentru perioada Iunie  2022- August 2022 

 

          Initiativa  proiectului  de hotarare de alegere a unui nou presedinte de 

sedinta, a aparut ca urmare a expirarii perioadei de trei luni, respectiv  Martie 2022  
– Mai  2022 in care, ca urmare a adoptarii Hotararii consiliului local Mereni nr.17 / 

31.03.2022, doamna  consilier local Finariu Elena  a condus sedintele de consiliu 

local. 

 Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57 din 03.07.2019 privind 

Codul administrativ, prevede la art. 123 urmatoarele: ,,dupa declararea ca legal 

constituit, consiliul local alege dintre membrii sai , in termenul stabilit prin 

regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, un presedinte de 

sedinta , pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele consiliului si 

semneaza hotararile adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege cu vot 

deschis, cu majoritate simpla,,. 

          In cadrul Consiliului local Mereni, regula care a fost practicata de-a lungul 

anilor si  pana in prezent, a constat in aceea ca fiecare consilier local ales 

presedinte de sedinta, si-a exercitat acest prerogativ pentru perioada maxima 

prevazuta de lege, respectiv 3 luni. 

          Datorita faptului ca in cursul lunii iunie  2022, urmeaza a se desfasura 

urmatoarea  sedinta ordinara din  mandatul noului consiliu local, propun ca noul 

presedinte de sedinta sa fie ales tot pentru o perioada de trei luni.  

          Avand in vedere cele de mai sus, supun aprobarii dumneavoastra proiectul 

de hotarare in forma in care a fost initiat. 

                  Initiator  

                    Primar,  

              Gurita Dumitru 

 

 

 

                                                                          

 



 

     JUDETUL CONSTANTA 

      COMUNA  MERENI        

SECRETAR GENERAL U.A.T.      

NR. 3713 DIN 22.06.2022                                    

                                   

 

                                     Raport  de  specialitate 

 

La  proiectul  de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta  al  

Consilului local al comunei Mereni, pentru perioada Iunie  2022- August 2022 

 

  Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57 din 03.07.2019 privind 

Codul administrativ, prevede la art. 123 urmatoarele: 

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

in termenul stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului 

local, un presedinte de sedinta , pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce 
sedintele consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta. Presedintele de 

sedinta se alege cu vot deschis, cu majoritate simpla. 

          In cadrul Consiliului local Mereni, regula care a fost practicata pana in 

prezent, a constat in aceea ca fiecare consilier local ales presedinte de sedinta, si-

a exercitat acest prerogativ pentru perioada maxima prevazuta de lege, respectiv 

3 luni. 

         Dupa constituirea noului Consiliu Local Mereni, ca urmare a adoptarii 

Hotararii consiliului local nr. 17  din 31.03.2022, doamna  consilier local Finariu 

Elena  a fost aleasa presedinte de sedinta  pentru lunile  Martie 2022- Mai 2022  si 

a condus  sedintele consiliului local Mereni in aceasta perioada. 

          Datorita faptului ca in cursul lunii iunie  2022, urmeaza a se intruni membrii 

Consiliului local in sedinta ordinara, iar mandatul consilierului local Finariu Elena  a 
expirat, propun a fi initiat un proiect de hotarare care sa aiba ca obiect alegerea 

unui nou presedinte de sedinta  pentru o perioada de trei luni.  

 Avand in vedere ca de functionarea in bune conditii a Consiliului local Mereni 

depinde functionarea in parametri corespunzatori a intregii unitati administrativ – 
teritoriale, apreciez ca initierea acestui proiect de hotarare este legala si imperativ 

necesara.  

       

                   Secretar general U.A.T, 

                         Serif Sibel 

 

 

 

 



 


