
 

 ROMÂNIA                                            

     JUDEŢUL SUCEAVA                             

                                                                ORAŞUL VICOVU DE SUS                  

CONSILIUL LOCAL 

  

H O T Ă R Â R E 

 

privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului local al orașului Vicovu de Sus, pentru 

ședințele din lunile mai, iunie și iulie 2021 

 

           Consiliul local  al  oraşului  Vicovu  de Sus , judeţul  Suceava; 

           Având în vedere: 

            - Referatul de aprobare al  viceprimarului, cu atribuții de primar al  orașului Vicovu de Sus,  

județul Suceava înregistrat  sub nr. 4375/15.04.2021; 

           - Raportul de specialitate al secretarului general al orașului Vicovu de Sus, înregistrat sub nr. 

4377/15.04.2021; 

     -   Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Vicovu de Sus, nr.  

4539/21.04.2021, nr.  4543/21.04.2021 și nr. 4547/21.04.2021, prin care avizează dezbaterea și 

adoptarea prezentului proiect de hotărâre; 

 - Prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

local Vicovu de Sus, aprobat prin Hotărârea nr. 1 din 20.01.2021 a Consiliului local Vicovu de Sus; 

 În temeiul prevederilor art. 123,  art.139, alin. (1) și art. 196 alin. (1),  litera „a” din  Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

             Art.1 – Se alege prin vot deschis ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al oraşului 

Vicovu de Sus, judeţul Suceava, pentru ședințele consiliului local din lunile mai, iunie și iulie 2021,  

domnul consilier CORNEA DORIN - MIHAI . 

Art.2 - Preşedintele de şedinţă, exercită următoarele atribuții principale: 

a) conduce şedinţele consiliului local; 

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu 

precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul 

general al unităţii  administrativ - teritoriale în procesul - verbal al şedinţei; 

c) semnează procesul - verbal al şedinţei; 

d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

consiliului local; 

e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a 

consiliului local; 

 f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) sau propune consiliului 

aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz; 

   g) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului local sau alte însărcinări date de către consiliul local.  

Art.3 – Secretarul general al UAT Vicovu de Sus va comunica prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului Județului Suceava, pentru controlul de legalitate și consilierului Cornea Dorin – Mihai 

pentru aducerea la îndeplinire. 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Vasile-Marian Schipor                                                                                                                                           

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                    Secretar general oraş, 

                                                                                                                           Magdalina Josan 
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