
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 
HOTARÂREA 

nr. 1 din 29 ianuarie 2021  
privind alegerea președintelui de ședință 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)    art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 
d)    art. 1 alin. (2), art. 123 alin. (1) și alin. (4), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. a) combinat cu  alin. 

(3) lit. a), art. 138 alin. (6) alin. (8)-(10) alin. (14) și alin. (16), art. 139 alin. (5), alin. (11) și alin. (12),  art. 
140 alin. (1) și alin. (2),  art.139,  art. 197, art. 198, art. 199, art. 233 alin. (2), art. 234, art. 235, art. 236 și 
art. 240 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  

e) Hotărârii Consiliului Local nr. 1/13.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Topraisar. 

e) ale art. 3, alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

Ținând cont de rezultatul votului deschis exprimat prin ridicarea mâinii pentru alegerea 
președintelui de ședință unde domnul Aidîn Molagean a obținut 11 voturi “pentru”. 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Topraisar, în calitatea sa de inițiator 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Topraisar 
c) Avizul Comisiei nr. 3 – Comisia de specialitate pentru culte, juridică, disciplină, apărarea 

ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenilor, administrație publică locală 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR, întrunit în ședința ordinară din data de 
29 ianuarie 2021, adoptă prezenta hotărâre 
 
        Art. 1. Se alege preşedinte de şedinţă pe 3 luni în perioada februarie 2021 – aprilie 2021, consilierul 
local Aidîn MOLAGEAN.    
        Art. 2 Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:  
a) conduce ședințele Consiliului Local;  
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea 
voturilor „pentru”, a celor „împotrivă” şi a „abținerilor” numărate și evidențiate de secretarul general al 
comunei în procesul-verbal al şedinţei;  
c) semnează procesul-verbal al ședinței;  
d) asigură menținerea ordinii, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;  
e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului 
local;  



f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 57/2019 privind Codul administrativ sau propune Consiliului Local aplicarea unor asemenea sancțiuni, 
după caz;  
g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 
Local sau alte însărcinări date de către Consiliul Local.  
        Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Topraisar și prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa:  www.primariatopraisar.ro  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 
                  Nicolaie PĂUN 

Contrasemnează pentru legalitate, 
SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI TOPRAISAR 
 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 

http://www.primariatopraisar.ro/

