
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr. 	 
Din af. 07 .2020 

Privind : alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tecuci pentru o 
perioada de trei luni (iulie 2020 — septembrie 2020)  

Initiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Munici iului Tecuci, judetul Galati; 
Numar de inregistrare i data depunerii proiectuluili f' din 01.07.2020; 	 _ 
Consiliul local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in edinta  oem.4"9-,  

In data de 07 .07 .2020; 
Avand in vedere: 
- referatul de aprobare a initiatorului inregistrat sub nr. 4W /02107.2020; 
- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Relatii Consiliul Local inregistrat 

sub nr. 4,x-p7o7.2020; 
- avizul comisiei de specialitate nr. 5; 
- H.C.L. nr. 56/29.05.2020 privind alegerea Pre§edintelui de edinta al Consiliului Local 

Tecuci pentru o perioada de trei luni (iunie 2020-august 2020); 
- demisia doamnei consilier local Diaconu Petronela Monica inregistrata la Consiliul 

Local Tecuci sub nr. 49/01.07.2020; 
- prevederile art. 123, alin. (1) i aim. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
- prevederile art. 7 coroborat cu art.8 din Regulamentul de organizare i functionare al 

Consiliului Local al Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 152/23.12.2019; 
In baza art.136 alin.1 , art.139 alin.1 i art. 196, alin.1,1it. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ. 

HOTARASTE: 

Art. 1 Desemnarea doamnei/domnului consilier local 6/60,evereap___  in calitate de 
Prqedinte de edinta" a Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru o perioada de trei luni 
(iulie 2020 — septembrie 2020). 

Art.2 in cazul in care Prqedintele de edinta desemnat la alin.1 nu poate participa la edintele 
Consiliului este obligat ca cu cel putin cloud zile inainte de edintä sa anunte Secretarul General al 
U.A.T. Municipiul Tecuci. 

Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului General al 

U.A.T. Municipiului Tec 
* Om 

tit 
'MESE 1 T 	4I I 

470,0 	 1-1.//iTContrasemneaza pentru legalitate, _ 
SECRETAR GENERAL U.A.T. 

Jr. Borsan George Lucian 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr.  491Grdin  Oa 	20Z+0 

Privind: alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tecuci pentru o  
perioada de trei luni (iulie 2020 — septembrie 2020)  

Avand in vedere prevederile art. 123, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ — consiliul local alege din membrii säi un prqedinte de edinta., pe o perioadd de cel 

mult 3 hmi, care conduce edintele consiliului i semneaza hotararile adoptate de acesta. 

Prqedintele de edinta se alege prin vot deschis cu majoritate 

Potrivit art. 123, aim. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ " in cazul in 

care prqedintele de edinta." lipsqte, la propunerea consilierilor locali, din randul acestora este 

ales un alt prqedinte de edintd, prin ho 'Ware adoptata cu majoritate simpla, care conduce edinta. 

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

prqedintele de edinta.." 

Urmare a cererii de demisie inregistrata la Consiliul Local Tecuci sub nr. 49/01.07.2020 a 

doamnei Diaconu Monica Petronela din calitatea de consilier local, Consiliul Local trebuie sa. " 

adopte o hotar—dre privind alegerea prqedintelui de edinta'. al Consiliului Local al Municipiului 

Tecuci pentru o perioadd de trei luni, respectiv (iulie 2020— septembrie 2020) 

In urma propunerilor facute de catre consilierii locali in cadrul edintei i a exercitarii 

votului, se va alege prqedintele de edinta pentru perioada iulie 2020 — septembrie 2020. 

PRIMAR, 
Ing. Catalin ConstogeMrdubae 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Compartiment Relatii Consiliul Local 

RA?ORT DE SPECIALITATE 
Nr. 	219  din  02 -09; POI° 

Privind: alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tecuci pentru o 
perioada de trei luni (iulie 2020 — septembrie 2020) 

Avand in vedere prevederile art. 123, aim. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum si art. 7 din Regulamentul de organizare i functionare al Consiliului Local 
al Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 152/23.12.2019, se reglementeaza modalitatea de 
alegere a presedintelui de sedintA care va conduce sedintele consiliului local, jar durata 
mandatului acestuia nu poate fi mai mare de trei luni. 

Potrivit art. 123, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ "consiliul 
local alege dintre membrii sai, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare i functionare a 
consiliului local, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele 
consiliului i semneaza hotar—drile adoptate de acesta. Presedintele de sedintA se alege prin vot 
deschis cu majoritate simplä, prevazutA la art. 5, lit. ee)." 

Conform art. 7, alin. 1 din Regulamentul de organizare i functionare al Consiliului Local 
al Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 152/23.12.2019 "Presedintele de sedinta se alege 
prin vot deschis cu majoritate simpla, prevazuta la art.5, lit. ee) din Ordonanta de Urge*" a 
Guvernului nr. 57/2019." 

Urmare a prevederilor art. 123, aim. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
-"Presedintele de sedintA exercitA urmatoarele atributii principale: 
a) conduce sedintele consiliului local; 

supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari i anunta rezultatul votArii, cu 
precizarea voturilor pentru, a vottuilor impotrivii §i a abtinerilor numarate i evidentiate de 
secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ - teritoriale in procesul - verbal al 
sedintei; 

semneaza procesul - verbal al sedintei; 
asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare i functionare a 

consiliului local; 
e) supune votului consilierilor locali once problema care intra in competenta de solutionare a 
consiliului local; 

aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 233 aim. (1) sau propune consiliului 
aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupd caz; 

indeplineste alte atributii prevAzute de lege, de regulamentul de organizare i functionare a 
consiliului local sau alte insarcinAri date de catre consiliul local." 

Prin H.C.L. nr. 56/29.05.2020 a fost aleasa ca Presedinta de sedinta pe o perioada de trei 
luni( iunie-august 2020) doamna consilier Diaconu Petronela Monica, insa urmare a cererii de 
demisie inregistrata la Consiliul Local Tecuci sub nr. 49/01.07.2020 doamna Diaconu Monica 
Petronela dat demisia din calitatea de consilier local, astfel se impune alegerea unui alt 
presedinte de sedinta pe o perioadA de trei luni 

Avand in vedere aceste prevederi legale supun spre dezbatere i aprobare Consiliului 
Local proiectul de hotatire privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Tecuci 
pentru o perioada de trei luni iulie 2020 — septembrie 2020. 

Consilier juridic, 
PopQvirielcbrogta)Cristina 


