
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 
Din 21 . 02 .2019 

Privind :  aleaerea presedintelui de şedintă  al Consiliului Local Tecuci pentru o 
perioadă  de trei luni (martie 2019 — mai 2019)  

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului de hot ărâre: nr. 9315 / ,45".0/~ 2019; 
Consiliul local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit In şedinţa ordinară, in data 

.02 .2019; 
Având în vedere: 
- expunerea de motive a iniţiatorului, inregistrat ă  sub nr.  93 20/  1502.201 9; 
- raportul de spe9ialitate intocmit de Serviciul juridic, contencios, calitate, arhiv ă  

inregistrat sub nr.  3 021 / S- 	20/.9 
- raportul de avizare intocmit de comisia de specialitate nr. 5; 
- prevederile art. 35, alin. (1), art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 

publică  locală, republicată  cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 39 coroborat cu art.67 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local al Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 21/30.01.2018; 
- art. 147 din Constituţia României; 
- Decizia C.C.R. nr. 384/2018 publicat ă  1n Monitorul Oficial al României nr. 
702/13.08.2018; 
in baza art.45 alin.1 şi art.115, alin.1, lit „b"din Legea nr.215/2001 privind administra ţia 

publica locala, republicat ă  1n 2007, cu modificările i completările ulterioare. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. 1 Desemnarea doamnei/domnului consilier local  C7;V Ptî,J 1C-A)/2 ,  1n calitate 
de Preşedinte de şedinţă  a Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru o perioad ă  de trei luni 
(martie 2019 —mai 2019). 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dus ă  la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija Secretarului U.A.T. 

Municipiului Tecuci. 

PRESEDINTE,D*'  

Contrasemneaz ă , 
SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXRUJNERE DE MOTIVE 
Nr. u,"1 ‘W din 	 ».24.,,H/9 

Privind: aleQerea presedintelui de sedint ă  al Consiliului Local Tecuci pentru o 
perioadă  de trei luni (martie 2019 — mai 2019)  

Având in vedere prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 

publică  locală, republicată,cu modificările i completările ulterioare - un consilier local poate 

exercita funcţia de preşedinte de şedinţă  cel mult trei luni. 

În cadrul şedinţei ordinare din această  lună, Consiliul Local trebuie s ă  adopte o hotăiire 

privind alegerea pre şedintelui de şedinţă  al Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru o 

perioadă  de trei luni, respectiv martie 2019 - mai 2019. 

in urma propunerilor făcute de către consilierii locali in cadrul şedinţei şi a exercitării 

votului, se va alege pre şedintele de şedinţă  pentru perioada martie 2019 - mai 2019. 

PRIMAR, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Serviciul juridic, contencios, calitate, arhivă  

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr.  9.36?Ă7  din  (‘Fo2,20(.9 

Privind: aleaerea pre şedintelui de şedintă  al Consiliului Local Tecuci pentru o 
perioadă  de trei luni (martie 2019 — mai 2019)  

Prevederile art. 35, alin. (1) şi art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 
publică  locală, republicată, precum şi art. 39 coroborat cu art.67 din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Tecuci aprobat prin HCL nr. 21/30.01.2018, 
reglementează  modalitatea de alegere a pre şedintelui de şedintă  care va conduce şedintele 
consiliului local, iar dura -ta mandatului acestuia nu poate fi mai mare de trei luni. 

Po-trivit art. 35, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia public ă  locală, 
republicată  - "consiliul local alege dintre membrii s ăi, prin hotărâre adoptată  cu votul deschis al 
majoritătii consilierilor locali în func ţie, un preşedinte de şedintă, pe o perioadă  de cel mult 3 
luni, care va conduce şedintele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta." 

În luna februarie 2019 expir ă  perioada pen-tru care dl consilier Croitoru Cezar a fost 
desemnat să  conducă  şedintele consiliului local, urmând a se face propuneri pen -tru numirea 
preşedintelui de şedintă  pentru perioada martie 2019 — mai 2019. 

Conform art. 39, alin. 1 din Regulamentul de organizare şi fimcţionare al Consiliului 
Local al Municipiului Tecuci aprobat prin HCL nr. 21/30.01.2018 "Alegerea se face prin vot 
deschis al majoritătii consilierilor în funcţie" 

Având în vedere aceste prevederi legale supun spre dezbatere i aprobare Consiliului 
Local proiectul de hotărâre privind alegerea pre şedintelui de şedinţă  al Consiliului Local Tecuci 
pentru o perioadă  de trei luni (martie 2019 — mai 2019) . 

Consilier juridig, _ 


