
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr. 5-6 
Din 	.2019 

Privind :  alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tecuci pentru o 
perioada de trei luni (iunie 2019 - august 2019)  

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judejul Galati; 
Numar de inregistrare §i data depunerii proiectului de hotarare: nr. ,)'3 / eA5. 2019; 
Consiliul local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in §edinta ordinara, in data 

de 	.05.2019; 
Avand in vedere: 
- expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr.a" )  C /  044  0,f2019; 
- raportul deppecialit te intocmit de Serviciul juridic, contencios, calitate, arhivä 

inregistrat sub nr.  Z e 2(-9--- 04 Q.C.;  21)(q 
- raportul de avizare i tocmit de comisia de specialitate nr. 5; 
- prevederile art. 35, aim. (1), art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata cu modificarile §i completarile ulterioare; 
- prevederile art. 39 coroborat cu art.67 din Regulamentul de organizare §i functionare al 

Consiliului Local al Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 21/30.01.2018; 
- art. 147 din Constitutia Romaniei; 
- Decizia C.C.R. nr. 384/2018 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 
702/13.08.2018; 
In baza art.45 alin.1 §i art. 115, alin.1, lit „b"din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata in 2007, cu modificarile §i completarile ulterioare. 

HOTARASTE: 

Art. 1 Desemnarea doamnei/domnului consilier local Nite-,f /161/14-  ee/(7/7;r6an  calitate 
de Pre§edinte de §edinta a Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru o perioada de trei luni 
(iunie 2019 -august 2019). 

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grij a Secretarului U.A.T. 

Municipiului Tecuci. 

PRESEIrt 

Contrasemneaza, 
SECRETAR, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. e&-e46  din  

Privind: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tecuci pentru o 
perioada de trei luni (iunie 2019 — august 2019)  

Urmare a faptului cä dlui consilier local Cimpanu Tudor , care a fost ales prin HCL 

nr.25/21.02.2019 in calitate de presedinte de sedinta pentru lunile martie-mai 2019, inceteaza 

perioada pentru care a fost ales sä conduca sedintele consiliului local 

Avand in vedere prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicatkcu modificarile si completarile ulterioare - un consilier local poate 

exercita functia de prqedinte de §edinta cel mult trei luni. 

In cadrul sedintei ordinare din aceasta. lunä, Consiliul Local trebuie sä adopte o hotkare 

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru o 

perioada de trei luni, respectiv iunie 2019 - august 2019. 

in urma propunerilor facute de catre consilierii locali in cadrul sedintei si a exercitarii 

votului, se va alege presedintele de sedinta pentru perioada iunie 2019 - august 2019. 

PRIMAR, 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Serviciul juridic, contencios, calitate, arhiva 

RAPORT PE SPECIALITATE 
Nr. -2  74 q-  din 	  

Privind: aleaerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tecuci pentru o 
perioadä de trei luni (iunie 2019 — august 2019)  

Prevederile art. 35, aim. (1) §i art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica localä, republicata, precum §i art. 39 coroborat cu art.67 din Regulamentul de organizare 
§i functionare al Consiliului Local al Municipiului Tecuci aprobat prin HCL nr. 21/30.01.2018, 
reglementeaza modalitatea de alegere a pre§edintelui de §edinta care va conduce edintele 
consiliului local, jar durata mandatului acestuia nu poate fi mai mare de trei luni. 

Potrivit art. 35, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
republicata - "consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptatä cu votul deschis al 
majoritatii consilierilor locali in functie, un pre§edinte de §edinta, pe o perioada de cel mult 3 
luni, care va conduce §edintele consiliului §i va semna hotararile adoptate de acesta." 

In luna mai 2019 expird perioada pentru care dl consilier Cimpanu Tudor a fost desemnat 
sä conduca §edintele consiliului local, urmand a se face propuneri pentru numirea pre§edintelui 
de §edinta pentru perioada iunie 2019— august 2019. 

Conform art. 39, aim. 1 din Regulamentul de organizare §i functionare al Consiliului 
Local al Municipiului Tecuci aprobat prin HCL nr. 21/30.01.2018 "Alegerea se face prin vot 
deschis al majoritatii consilierilor in functie" 

Avand in vedere aceste prevederi legale supun spre dezbatere §i aprobare Consiliului 
Local proiectul de hotarare privind alegerea pre§edintelui de §edinta al Consiliului Local Tecuci 
pentru o perioada de trei luni (iunie 2019— august 2019) . 

Consilipr juvidic. 


