
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

- PROIECT - 
            H O T Ă R Â R  E A   NR. ____ 

 
cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă 

 
 
 

 
 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţa ordinară, în data de  ___ 
martie  2022; 
 
 Având în vedere:  
 

- referatul de aprobare înregistrat la nr. 890 din 25 februarie  2022 și  
proiectul de hotărâre iniţiat de primar cu privire la alegerea preşedintelui de ședință ;  

- raportul secretarului general al comunei Costești, cu nr. 891 din 25 februarie  
2022,privind propunerea alegerii preşedintelui de şedinţă a Consiliului local pe 
următoarele trei luni;  

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. ___, 
nr.____ şi nr. ____ din __ martie  2022, prin care se propune admiterea proiectului de 
hotărâre în forma şi cu conţinutul iniţiat de primar; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările și completările ulterioare;  

 
În temeiul prevederilor art.123 coroborat cu prevederile art.139 alin.(1) și 

art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, prin vot deschis, cu un număr de ____  voturi  „pentru”, adoptă 
următoarea 
 

H O T A R Â R E 
 
 Art. unic - Se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului local al 
comunei Costeşti, domnul consilier local Coca Grigore, pe o  perioadă de 3 luni, 
respectiv, martie, aprilie și mai 2022 . 
 
 
                                                                                                                              
                                                                                          Costeşti   ____martie 2022 
 
 
 
                
                      INIŢIATOR,                                                              Avizat pentru legalitate, 
                         Primar ,                                                                      Secretar general, 
Toma  -  Marius  PEŞTEREANU                                Vasile NEAGU   



 
 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
         - PRIMAR – 
Nr. 890 din 25 februarie  2022. 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
Privind propunerea alegerii preşedintelui de şedinţă pentru 

următoarele trei luni 
 

Având în vedere prevederilor art. 123 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul local alege dintre 
membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului local, 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. 
 
 Propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru desemnarea 

consilierului care va conduce lucrările şedinţelor de Consiliu pentru 
următoarele trei luni, respectiv, martie, aprilie și mai 2022. 

 
 

P R I M A R, 
 

Toma  -  Marius  PEŞTEREANU  
 
 
 
 
 
 

 



 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
- SECRETAR GENERAL – 
Nr. 891 din 25 februarie  2022. 

 
RAPORT 

Privind propunerea alegerii preşedintelui de şedinţă pentru 
următoarele trei luni 

 
 
 
Având în vedere prevederilor art.123 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul local alege dintre 
membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului local, 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. 
 
  Propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru desemnarea 

consilierului care va conduce lucrările şedinţelor de Consiliu pentru 
următoarele trei luni, respectiv martie, aprilie și mai 2022. 
 

 
 

SECRETAR  GENERAL, 
 

Vasile NEAGU   
                                                                  
 
 
 


