
  ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI T~RGU NEAMŢ 

 

PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind alegerea pre[edintelui de [edinţă pentru luna mai  2015 
 
Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Av^nd `n vedere prevederile art.16 din Regulamentul de Organizare [i Funcţionare 

al Consiliului Local, aprobat prin Hotărarea Consiliului Local nr. 97/23.08.2012; 
 Luand act de Expunerea de motive `nregistrată sub nr. 9564 din 04.05.2015 `naintată 
de Primarul ora[ului T`rgu Neamţ [i Raportul de specialitate al secretarului ora[ului T`rgu 
Neamţ; 

~n temeiul prevederilor art.35 alin.1 [i art.36 alin.9 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale,republicată, cu modificările [i completările  ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.    Se alege `n calitate de pre[edinte de [edinţă al Consiliului Local al ora[ului 
T`rgu Neamţ pentru luna mai 2015 dl./d-na.____________________________ 

Art.2. Secretarul ora[ului T`rgu Neamţ va asigura publicitatea [i comunicarea 
prezentei hotăr^ri instituţiilor [i persoanelor interesate. 

 

 

 
Iniţiator, 

Primar, 

Harpa Vasilică 

 

 

 

 

    Avizat legalitate,  

            Secretar , 

      jr. Laura Elena Maftei 

 
 
 
ML/ML 
Ex. 3 
Ds. 4/III 
 
 
 

 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI T~RGU NEAMŢ 
PRIMAR 
Nr.  9564  din 04.05.2015 
 
 
                                                       
 

Expunere de motive 
 la Proiectul de Hotarare 

 
privind alegerea pre[edintelui de [edinţă pentru luna mai  2015 

 
 

~n vederea `ndeplinirii atribuţiilor ce `i revin legea stabile[te ca, cu votul deschis al majorităţii 

consilierilor `n funcţie, să fie ales Pre[edintele de [edinţă pentru un mandat de cel mult 3 luni, care 

exercită atribuţii `n ceea ce prive[te conducerea lucrărilor Consiliului local, supunerea la vot a proiectelor 

de hotăr^re, semnarea hotăr^rilor adoptate etc., atribuţii expres prevăzute `n Regulamentul de organizare 

[i funcţionare a Consiliului local al ora[ului T`rgu Neamţ, aprobat prin Hotăr^rea Consiliului Local al 

ora[ului T`rgu Neamţ nr. 97/23.08.2012; 

Ţinand cont de faptul că pre[edintele de [edinţă se alege prin hotăr^rea Consiliului Local, vă 

supun spre aprobare proiectul de hotăr^re privind alegerea pre[edintelui de [edinţă a Consiliului Local al 

ora[ului T`rgu Neamţ. 

 
 
 

 

 

Iniţiator, 

Primar, 

jr.Harpa Vasilică 
 
 
 
 
 
 
 
IM/IM 
Ex. 2 
Ds. 4/III 

 
 

 

 

 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI T~RGU NEAMŢ   
 SECRETAR           
Nr. 9564 din 04.05.2015 
 
 
 
 

Raport de specialitate 
la Proiectul de Hotarare 

 
privind alegerea pre[edintelui de [edinţă pentru luna mai  2015 

 

Potrivit art.35 alin.1 din legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata 

si actualizata, consiliile locale pot alege dintre membrii sai , un presedinte de sedinta pe o 

perioada de cel mult trei luni. Aceasta hotarare trebuie adoptata cu votul deschis al 

majoritatii consilierilor locali in functie. Presedintele de sedinta va conduce sedintele 

consiliului local si va semna hotararile adoptate  in plenul acestora. 

Lu^nd `n considerare prevederile art.16 din Regulamentul de organizare [i 

funcţionare al Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neamţ, aprobat prin Hotăr^rea 

Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neamţ nr. 97/2012 cu privire la alegerea pre[edintelui 

de [edinţă, precum [i atribuţiilor acestuia. 

 Urmare celor mentionate mai sus vă supun spre aprobare proiectul de hotăr^re 

privind alegerea pre[edintelui de [edinţă a Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neamţ 

pentru luna mai 2015. 

 
       Secretar ora[, 

                            jr. Laura Elena Maftei 
 
 

 
 
 
 
 

ROMÂNIA 



JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI T~RGU NEAMŢ 

 

HOTĂRÂRE 
 

privind alegerea pre[edintelui de [edinţă pentru luna mai  2015 
 
Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Av^nd `n vedere prevederile art.16 din Regulamentul de Organizare [i Funcţionare 

al Consiliului Local, aprobat prin Hotărarea Consiliului Local nr. 97/23.08.2012; 
 Luand act de Expunerea de motive `nregistrată sub nr. 9564 din 04.05.2015 `naintată 
de Primarul ora[ului T`rgu Neamţ [i Raportul de specialitate al secretarului ora[ului T`rgu 
Neamţ; 

~n temeiul prevederilor art.35 alin.1 [i art.36 alin.9 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale,republicată, cu modificările [i completările  ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.    Se alege `n calitate de pre[edinte de [edinţă al Consiliului Local al ora[ului 
T`rgu Neamţ pentru luna mai 2015 d-na. MARIAN MIHAELA. 

Art.2. Secretarul ora[ului T`rgu Neamţ va asigura publicitatea [i comunicarea 
prezentei hotăr^ri instituţiilor [i persoanelor interesate. 

 
Nr.  
din 08.05.2015 

Pre[edinte de [edinţă, 
Consilier: Marian Mihaela 

 
                         Contrasemnează,  
                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 
 

       Total consilieri locali     19 
        Prezenti               
        Pentru                        
        Împotrivă                          
        Abtineri                        
 


