
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 
CONSILIUL LOCAL 

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

 
 

 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta 

 

 Avand in vedere prevederile art. 123 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Aministrativ  

         Văzând referatul de aprobare  nr.4848/11.06.2021 și raportul de specialitate întocmit de 
secretarul general al comunei Tămășeni  4849/11.06.2021   

         În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1 şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 

 

PROPUN : 

 

 Articol unic : Domnul consilier ……………………. este ales presedinte de sedinta 
pentru a conduce lucrările sedinței extraordinare a consiliului local din data de 
14.06.2021. 

 

 

 

 

        INIȚIATOR,                 Contrasemnează pentru legalitate, 
      Consilier Local                                                  Secretar general comuna Tămășeni 
                                                                                ALINA –CRISTINA CĂLIMAN  
 

  

 

                                                                                         

                                                                                            

                                                                                           



        

Judetul Neamt 

Consiliul local al comunei Tamaseni 

Nr.4848/11.06.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta 

 

   În conformitate cu prevederile art.122  (3) În cazul în 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. 

Intrucat d.l Antonica Stefan ,ales președinte de sedinta se afla in concediu de odihna, propun 
consiliului local alegerea unui președinte care să conducă lucrările ședinței extraordinare din 
data de 14.06.2021. 

 

Consilier local, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judetul Neamt 

Primaria comunei Tamaseni 

Nr.4849/11.06.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta 

 

   În conformitate cu prevederile art.122  (3) În cazul în 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. 

Intrucat d.l Antonica Stefan ,ales președinte de sedinta se afla in concediu de odihna, propun 
consiliului local alegerea unui președinte care să conducă lucrările ședinței extraordinare din 
data de 14.06.2021. 

Față de cele precizate propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei 
Tămăşeni,  proiectul de hotărâre în forma prezentată.      
 

 

SECRETAR GENERAL, 

CĂLIMAN ALINA -CRISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


