
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.g6  
Din 	. 07 .2021 

Privind : alegerea Presedintelui de şedintă pentru sedinta ordinară a Consiliului 
Local Tecuci din data de2g.07.2021  

Iniţiator:Lucian Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului 86/ 19.07.2021; 
Consiliul local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa ordinară, in data 

de 	.07 .2021; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare a iniţiatorului inregistrat sub nr. 38330/ 19 .07.2021; 
- raportul de specialitate Intocmit de Compartimentul Relaţii Consiliul Local Inregistrat 

sub nr. 38331 /19 .07.2021; 
- avizul comisiei de specialitate nr. 5; 
- cererea de demisie Inregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 114/14.07.2021 a dlui 

Martin Cristinel-Mihai; 
- prevederile art. 123, alin. (1) şi alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 7 coroborat cu art.8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local al Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 152/23.12.2019; 
- art. 2 din H.C.L. nr. 44/23.04.2021 privind : alegerea Preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (mai 2021 — iulie 2021); 
in baza art.136 alin.1 , art.139 alin.1, alin. 5,1it.a şi art. 196, alin.1,1it. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Desemnarea doamnei/domnului consilier iocaiC 9ţ 	'/4/~in calitate 
de Preşedinte de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru şedinţa ordinară a 
Consiliului Local Tecuci din data de4.07.2021. 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenta hofărâr5--va7-fi-cpmunicată celor interesaţi prin grija Secretarului U.A.T. 

Municipiului Tecuci. 

PREŞEDINTE-EW ŞDINŢA,f, 
/9/v7A9-   

Contrasemnează pentru legalit e 
SECRETAR GENERAL U.A. •, 

George Lucian Borşan 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
Nr. 38330 din 19.07.2021 

Privind: ale2erea Presedintelui de sedintă pentru sedinta ordinară a 
Consiliului Local Tecuci din data de .07.2021  

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

in cazul in care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, 

din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hoţărâre adoptată cu 

majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această 

şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul cod pentru preşedintele de şedinţă." 
in urma cererii de demisie depusă de către Preşedintele de şedinţă ce a fost 

desemnat prin H.C.L. nr. 44/23.04.2021, se va alege un alt preşedintele de şedinţă 

pentru şedinţa de astăzi, prin hotărâre adoptată cu majoritate 

PRIMAR, 
Lucian - Grigore Costin 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Compartimentului Relaţii Consiliul Local 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 38331 din 19.07.2021 

Privind: alecerea Presedintelui de sedintă pentru sedinta ordinară a 
Consiliului Local Tecuci din data de .07.2021  

in urma cererii de demisie inregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr. 

114/14.07.2021 a dlui Martin Cristinel Mihai, care a fost ales Preşedintelui de 

şedinţă prin H.C.L. nr. 44/23.04.2021, se va alege un alt preşedintele de şedinţă 

pentru şedinţa de astăzi prin hotărăre adoptată cu majoritate simplă. 

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

În cazul in care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, 

din răndul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărăre adoptată cu 

majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această 

şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul cod pentru preşedintele de şedinţă." 
Avănd 1n vedere aceste prevederi legale supun spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local proiectul de hotărăre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local Tecuci pentru şedinţa ordinară din data de 	.07.2021. 

DanieW( ",P9povici 


