
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂMĂȘENI
INIȚIATOR,

PRIMAR
ȘTEFAN LUCACI

PROIECT DE

HOTĂRÂRE
privind alegerea unui preşedinte de şedinţă

Consiliul Local al comunei Tămășeni, judeţul Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 123 alin.1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,referatul de
aprobare al primarului comunei Tămășeni nr.8245 din 17.11.2020 și raportul de
specialitate al secretarului general al comunei TĂMĂȘENI, înregistrat sub nr.8246 din
17.11.2020

În baza Ordinului Prefectului nr. 472 din 29.11.2020 privind constatarea ca legal
constituit a Consiliului Local al comunei TĂMĂȘENI,

În temeiul art. 139 alin.1) și 4) și art. 196 alin. 1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂMĂȘENI

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Domnul/a consilier _____________se alege preşedinte de şedinţă al
Consiliului Local al comunei Tămășeni, pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna
noiembrie 2020.

Nr. __________
Din __________

Preşedinte de şedintă:
Consilier, ______________

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Alina-Cristina CĂLIMAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA TĂMĂŞENI
PRIMARIA

Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494
E-mail: primariatamaseni@yahoo.com

Nr.8245/17.11.2020

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta

Articolul 123 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Aministrativ prevede :

,, După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în 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
hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu
majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee).

Având în vedere prevederile legale menționate anterior supunem, spre analiza si
aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință.

Primar,

Ștefan LUCACI,



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA TĂMĂŞENI
PRIMARIA

Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494
E-mail: primariatamaseni@yahoo.com

Nr.8246/17.11.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta

Articolul 123 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Aministrativ prevede :

,, După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în 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
hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu
majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee).

Ținând cont de prevederile legale anterior menționate,opinăm faptul că proiectul de
hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al legalității, în acest sens propunem
analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare în ședința Consiliului Local al
comunei TĂMĂȘENI.

Secretar general al comunei ,

ALINA -CRISTINA CĂLIMAN


