
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr. 123 
Din 01 .11 . 2019 

Privind :  alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tecuci pentru 
sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 01.11.2019.  

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare si data depunerii proiectului 63262/01.11.2019; 
Consiliul local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedinta extraordinard, in 

data de 01.11 .2019; 
Avand in vedere: 
- referat de aprobare a initiatorului, inregistrata sub nr.63263/01.11.2019; 
- raportul de specialitate intocmit de Compartiment Juridic/ Legalitate Documente 

inregistrat sub nr.63269/01.11.2019; 
- prevederile art. 123, aim. (3) si aim. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
- 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; 
In baza art.136 alin.1 , art.139 alin.1, aim. 5,1it.a si art. 196, alin.1,1it. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 

HOTARASTE: 

Art. 1 Desemnarea doamnei/domnului consilier local Matei Dragomir Lucian in calitate de 
Presedinte de sedinta a Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru sedinta extraordinard a 
Consiliului Local Tecuci din data de 01.11.2019. 

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

Municipiului Tecuci. 

PRESPINMSEID4TtA, 
Mkti4i tWagioniii44efan? 

Contrasemneaza pentru 
legalitate , 
SECRETAR, 

Jr. Fotache_Valerica 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 63263 din 01.11.2019 

Privind: alegerea Presedintelui de sedina al Consiliului Local Tecuci pentru  
sedinta extraordinara a Consiliului Local din data de 01.11.2019.  

Potrivit art. 123, alin.3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ " in cazul in 

care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor locali, din randul acestora este 

ales un alt presedinte de sedinta, win hotarare adoptata cu majoritate simpla, care conduce 

sedinta respectiva. Acesta exercita pentru aceasta sedinta atributiile prevazute de prezentul cod 

pentru presedintele de sedinta." 

Avand in vedere ca Presedintele de sedinta desemnat prin HCL nr.99/29.08.2019 nu 

participa la lucrarile sedintei din 01.11.2019 se va alege un alt presedintele de sedinta pentru 

sedinta de astazi prin hotarlre adoptata cu majoritate 

PRIMAR, 
Catalin Constantin Hiiiiithae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Compartimentul Juridic, Legalitate Documente 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 63269 din 01.11.2019 

Privind: alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tecuci pentru sedinta 
extraordinara a Consiliului Local din data de 01.11.2019  

Potrivit art. 123, alin.3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ " In cazul in 

care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor locali, din randul acestora este 

ales un alt presedinte de sedinta., prin hotarare adoptatä cu majoritate simpla, care conduce 

sedinta respectiva.. Acesta exercitã pentru aceastä sedintä atributiile prevazute de prezentul cod 

pentru presedintele de sedinta.." 

Avand in vedere faptul cà Presedintele de sedinta desemnat prin HCL nr. 99/29.08.2019 

nu participä la lucrarile sedintei extraordinare se va alege un alt presedintele de sedinta pentru 

sedinta de astazi prin hotarare adoptata cu majoritate 

Avand in vedere aceste prevederi legale supun spre dezbatere si aprobare Consiliului 

Local proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tecuci 

pentru sedinta extraordinard a Consiliului Local Tecuci din data de 01.11.2019. 

Consiliekjyridic, 
Capra(u Mirela 


