
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Din 	.05 .2019 

Privind :  alegerea presedintelui de sedin ţă  al Consiliului Local Tecuci pentru o  
perioadă  de trei luni (iunie 2019 — august 2019)  

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Consiliul local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, Intrunit in şedinţa ordinară, in data 

de 	.05 .2019; 
AvândIn vedere: 
- expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrată  sub nr. (4'7Y3 ,C / D'7-02019; 
- raportul de specialita e Intocmit de Serviciul juridic, contencios, calitate, arhiv ă  

inregistrat sub nr.  ,P,,.. g4..g_ 0..r 0,_:-  2<)(2 
- raportul de avizare in ocmit de comisia de specialitate nr. 5; 
- prevederile art. 35, alin. (1), art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 

publică  locală, republicată  cu modificările şi completarile ulterioare; 
- prevederile art. 39 coroborat cu art.67 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local al Municipiului Tecuci aprobat prin H.C.L. nr. 21/30.01.2018; 
- art. 147 din Constituţia României; 
- Decizia C.C.R. nr. 384/2018 publicat ă  1n Monitorul Oficial al României nr. 
702/13.08.2018; 
in baza art.45 alin.1 şi art.115, alin.1, lit „b"din Legea nr.215/2001 privind administra ţia 

publica locala, republicat ă ln 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. 1 Desemnarea doamnei/domnului consilier local 	  1n calitate 
de Preşedinte de şedinţă  a Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru o perioad ă  de trei luni 
(iunie 2019 — august 2019). 

Art.2 Prezenta hot ărare va fi dus ă  la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.3 Prezenta hotărare va fi comunicat ă  celor interesa ţi prin grija Secretarului U.A.T. 

Municipiului Tecuci. 

Iniţiator, 
Primar. 

Contrasemnează  pentru legalitate, 
SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
	din 	  

Privind: aleaerea pre$edintelui de şedintă  al Consiliului Local Tecuci pentru o 
perioadă  de trei luni (iunie 2019 — auaust 2019)  

Urmare a faptului c ă  dlui consilier local ampanu Tudor , care a fost ales prin HCL 

nr.25/21.02.2019 in calitate de pre şedinte de şedinţă  pentru lunile martie-mai 2019, Inceteaz ă  
perioada pentru care a fost ales s ă  conducă  şedinţele consiliului local 

Având in vedere prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 

publică  locală, republicată,cu modificările i completările ulterioare - un consilier local poate 

exercita func ţia de preşedinte de şedinţă  cel mult trei luni. 

in cadrul şedin ţei ordinare din această  lună, Consiliul Local trebuie s ă  adopte o hotărâre 

privind alegerea pre şedintelui de şedinţă  al Consiliului Local al Municipiului Tecuci pentru o 

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

in urma propunerilor făcute de către consilierii locali în cadrul şedin ţei şi a exercit ării 
votului, se va alege pre şedintele de şedinţă  pentru perioada iunie 2019 - august 2019. 

PRI1VIAR, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
Serviciul juridic, contencios, calitate, arhivă  

RAPORT DE SPECIALITATE 
C(2--   din 	  

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

Prevederile art. 35, alin. (1) şi art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia 
publică  locală, republicată, precum şi art. 39 coroborat cu art.67 din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Tecuci aprobat prin HCL nr. 21/30.01.2018, 
reglementează  modalitatea de alegere a pre şedintelui de şedinţă  care va conduce şedinţele 
consiliului local, iar durata mandatului acestuia nu poate fi mai mare de trei luni. 

Potrivit art. 35, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administra ţia public ă  locală , 
republicată  - "consiliul local alege dintre membrii s ă i, prin hofărâre adoptată  cu vo-tul deschis al 
majorităţii consilierilor locali in funcţie, un preşedinte de şedinţă,' pe o perioadă  de cel mult 3 
luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărările adoptate de acesta." 

in luna mai 2019 expiră  perioada pentru care dl consilier Cimpanu Tudor a fost desemnat 
să  conducă  şedinţele consiliului local, urmănd a se face propuneri pentru numirea pre şedintelui 
de şedinţă  pentru perioada iunie 2019 — august 2019. 

Conform art. 39, alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Local al Municipiului Tecuci aprobat prin HCL nr. 21/30.01.2018 "Alegerea se face prin vot 
deschis al majorit ăţii consilierilor in func ţie" 

Avănd in vedere aceste prevederi legale supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
Local proiectul de hotărăre privind alegerea pre şedintelui de şedinţă  al Consiliului Local Tecuci 
pentru o perioad ă  de trei luni (iunie 2019 — august 2019) . 

Consilier juridic, 


