
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 
Din 	. 01 .2021 

Privind : alegerea Presedintelui de sedintă  al Consiliului Local Tecuci pentru o 
perioadă  de trei luni (februarie 2021 — aprilie 2021)  

Iniţiator: Lucian Grigore Costin, Primarul Municipiului Tecuci„;  judeţul Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului 	ĂY.01.2021; 
Consiliul local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţa ordinară, in data 

de .01 .2021; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare a iniţiatorului inregistrat sub nr. 	3 //9.01.2021; 
- raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Relaţii Consiliul Local inregistrat 

sub nr. /.) )19.'01.2021; 
- avizul comisiei de specialitate nr. 5; 
- prevederile art. 123, alin. (1) i alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările i 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; 
in baza art.136 alin.1 , art.139 alin.1 şi art. 196, alin.1,1it. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Desemnarea doamnei/domnului consilier local 	 in calitate de 
Preşedinte de şedin-ţă  a Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru o perioadă  de trei luni 
(februarie 2021 — aprilie 2021). 

Art.2 1n cazul în care Preşedintele de şedinţă  desemnat la-alin.1 nu poate participa la şedinţele 
Consiliului este obligat ca cu cel puţin două  zile inainte de şedinţă  să  anunţe Secretarul General al 

Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă  ta indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 

-------Art.4=Prezenta=hotărâre 	 -celor-interesaţi--prin -grij a --Secretarului 
Murucipmlui Tecuel.: 	 _ 

- 
Primar, Ly~re Costin „ 

AVIZAT, 
SECRETAR GENERAL U.A.T. 

George Lucian Borşan 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 
din8 .01.2021 

Privind: alezerea Preşedintelui de şedintă al Consiliului Local Tecuci pentru o 
perioadă de trei luni (februarie 2021 — aprilie 2021)  

Având în vedere prevederile art. 123, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ — după declararea ca legal constituit, consiliul local alege din membrii săi un 

preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului 

semnează hotărârile adoptate de acesta. 

Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă. 
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 hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa 

respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul cod pentru 

preşedintele de şedinţă." 
În cadrul şedinţei ordinare din această lună, Consiliul Local trebuie să adopte o hotărâre 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru o 

perioadă de până la trei luni, respectiv (februarie 2021— aprilie 2021). 
in urma propunerilor făcute de către consilierii locali in cadrul şedinţei şi a exercitării 

votului, se va alege preşedintele de şedinţă pentru perioada februarie 2021 — aprilie 2021. 

	PRIM  
uc1~1  ore CosfiR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Compartiment Relaţii Consiliu Local 

RAPORT DE SPECIALITATE 
din iT .01.2021 

Privind: alezerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Tecuci pentru o 
perioadă de trei luni (februarie 2021 — aprilie 2021)  

Prevederile art. 123, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificările i completările ulterioare, precum şi art. 7 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 152/23.12.2019, 
reglementează modalitatea de alegere a preşedintelui de şedinţă care va conduce şedinţele 
consiliului local, iar 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 săi, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare a 
consiliului local, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele 
consiliului şi semnează hotkarile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot 
deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee)." 

in luna ianuarie 2021 expiră perioada pentru care dl consilier Cimpanu Tudor a fost 
desemnat să conducă şedinţele consiliului local, urmănd a se face propuneri in vederea numirii 
preşedintelui. de şedinţă pentru perioada februarie 2021 —aprilie 2021. 

Conform art. 7, alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 
al Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 152/23.12.2019 "Preşedintele de şedintă se alege 
prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art.5, lit. ee) din Ordonanta de Urgenţă a 
Guvemului nr. 57/2019." 

Potrivit art. 123, alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările i completările ulterioare -"Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii 
principale: 
a) conduce şedinţele consiliului local; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărări şi anunţă rezultatul votării, cu 
precizarea voturilor pentru, a voturilor finpotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de 
secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale in procesul - verbal al 
şedinţei; 
c) semnează procesffl - verbal al şdin-ţei; 
d) a,sigură menţinerea ordinii,_ in condiţiile regulamentului de organizare ŞL funcţionare a 
-consitifflni 	 -  	_ 

	 asemeneasan-c4mmtipă 	 ' - _ 

consiliului locăl sau alte insărcinări date de către coiiu1 local. " 
Avănd in vedere aceste prevederi legale supun spre dezbatere şi-  aprobare Consiliului 

Local proiectffl de hotărăre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Tecuci 
pentru o perioadă de treiluni februarie 2021 —aprilie 2021,  

Consilier "uridic, 
- a 	4.  a Pop2,vici 

supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a 


