
JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS

PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE NR. 28/26.05.2020
Privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu 193/1943/26.05.2020;
-Raportul aparatului de specialitate al primarului comunei Roata de Jos,  Judetul Giurgiu nr .
194/1944/26.05.2020;
-Expirarea termenului de trei luni, prevazut de Hotararea Consiliului Local nr. 8 / 19.02.2020, privind
aprobarea alegerii prewdintelui de edinta, pentru martie 2020 - mai 2020;
-In conformitate cu prevederile art. 123, art. 155, alin. (1), lit. "b" si aim. (3), lit. "b" i prevederile
art. 129, alin. (2), lit. "a" si alin. (3), lit. "a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;

In temeiul art. 136, alin. (1), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu aproba Proiectul de
Hotarare privind alegerea presedintelui de edinta pentru o perioada de 3 luni, respectiv iunie
2020 - august 2020 si adopta urmatoarea

Art. 1. Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu alege presedinte de sedinta
pentru lunile iunie 2020 — august 2020, prin vot liber exprimat, consilierul local, dl.

Art. 2. Primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, se insarcineaza cu aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei.

Art. 3. Hotararea va fi comunicata primarului, presedintelui de sedinta ales si Institutiei
Prefectului Judetului Giurgiu.

Avizeaza pentru legalit
Secretar General I J_ A _T'
Alexandrescu



JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS

PRIMAR
Nr. 194/1944/26.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta

Subsemnata Alexandrescu Camelia Constanta, secretarul comunei Roata de Jos, judetul
Giurgiu si consilierul juridic, d-na. Neata Verginia, avand in vedere expirarea termenului pentru care
a fost ales prqedintele de edinta prin Hotararea Consiliului Local nr. 8 / 19.02.2020, privind
aprobarea alegerii prqedintelui de edinta, pentru lunile martie 2020 - mai 2020 "Proiectul de
Hotarare privind alegerea prqedintelui de edinta, pentru trei luni iunie 2020 — august 2020,
initiat de catre primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, avand in vedere prevederile legale in
vigoare, respectiv prevederile art. 123, art. 155, aim. (1), lit. "b", aim. (3), lit. "b" corroborate cu
prevederile art. 136, aim. (1) i prevederile art. 139, aim. (3), lit. "i" din Ordonanta de Urgenta a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, consider cã proiectul de hotarare, mai sus
mentionat este OPORTUN i LEGAL, motiv pentru care propun Consiliului Local al Comunei Roata
de Jos, Judetul Giurgiu, aprobarea proiectului de hotarare i adoptarea unei hotarari in acest sens.

Secretar general comungg Consilier juridi
- I I

Alexandrescu Camelia Cohgtanta,/ Neata Vergirfia

if/



JUDETUL GIURGIU
COMUNA ROATA DE JOS

PRIMAR
NR. 193/1943/26.05.2020

Referat de aprobare
Privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in vedere:
-Expirarea termenului de trei luni, prevazut de 8 / 19.02.2020, privind alegerea presedintelui de
sedinta pentru lunile martie 2020 - mai 2020;
-In conformitate cu prevederile art. 123, art. 155, aim. (1), lit. "b", aim. (3), lit. "b" corroborate cu
prevederile art. 136, aim. (1) si prevederile art. 139, aim. (3), lit. "i" din Ordonanta de Urgenta a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul art. 136, aim. (1), din LegeaOrdonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, propun Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu,
adoptarea unei hotarari pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie 2020 — august
2020.


