
PROIECT
HoT;,RARE

p vind alegetea pretedinlelui de tedin(d penlru luna noiembie 2017

Cotrsiliul Local al omsului firgu Neamt, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile art,l6 din R€gulamentul de Organizare gi Funclionare al Consiliului

Local, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Local nr.125/30.06.2016;
Luand act de Expunerea de motive inregishatA cu .|8302 din 20.10,2017 inaintati, de Primarul oragului
Tirgu Ne3ml $i Raportul de specialitate al Companimentului Adminisfalie Public6.

ln temeiul prevederilor art.35 alin.l qi art.36 alin.9 din Legea nr.2l5/2001 a administraliei publice
locale. republicatd. cu modifi cdrile qi completdrile ulterioare;

HOTARASTE:

Art 1. Se alege in calitate de pregedinte de $edinl! al Consiliului focal al oraqului Tirgu Neamt
pentni luna noiembrie 2017 domnul/doamna consilier

Art 2, Secretarul orasului firgu Neam{ va asigura publicitatea qi comunicarea prezentei hotdreri
instituJiilor f i persoanelor interesate.

Initiator,
Primarul ora$ului Tlrgu Neaml

Harpa Vasilici

Avizst legalitate,
Secretar orug,

Cons, jur. fufu Ion



PRIMARIA ORASULIJI TiRGU NEAMT
Compartiment Administratie Publica
Nr.18302 din 20.10.2017

Aprobat,
Primar,

Harpa Vasilca

Raport de specialitate
la Proiectul de Hotirere

privind alegerea pre;edintelui de Qedinld pentru luna noiehbie 2017

Potrivit art.35 alin.l din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, republicatd $i
actualizati. consiliile locale pot alege dintre membrii sdi, un prefedinte de $edinle pe o peroade de cel
mult trei luni. Aceaste hotdrare trebuie adoptate cu votul deschis al majoriteii consilierilor locali in
funcfie. Preqedintele de $edinte va conduce tedinlele consiliului local li va semna hotdrarile adoptate in
plenul acestora.

Luand in considerare prevederile art.16 din Regulamentul de organizare fi functionare al
Consiliului Local al oragului firgu Neaml, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al oragului Tirgu
Neamf nr.125130.06.2016 cu privire la alegerea preqedintelui de qedinla, precum $i atdbuliile acestuia.

Urmare celor mentionate mai sus vA supun spre aprobare proiectul de hotirdre privind alegerea
preledintelui de gedinle al Consiliului Local al oragului Tirgu Neam! pentru luna noiembrie 2017.

into ir,
Insp. s per|or

Ciprian oaea



PRIMIRIA ORA$ULUI TiRGU NEAMT
PRIMAR
Nr. 18302 din 20.10.2017

Expunere de motive
la Proiectul de IlotirAre

privind alegerea pretedinlelui de $edin(d pe ltu luna noiembrie 2017

in vederea indeplinirii at butiilor ce ii revin, legea stabilegte ca prin votul deschis al majorititii

consilierilor in func{ie, sd fie ales Pesedintele de qedinla penhu un m€utdat de cel mult 3 luni, acesta

exercitend atribulii in ceea ce prive$te conducerea lucrdrilor Consiliului local, supunerea la vot a

proiectelor de hoterere, semnarea hotererilor adoptate etc., atibufii expres prevezute in Regulamentul de

organizare $i firncfionare a Consiliului local al oraqului firgu Neaml, aprobat prin Hottuerea Consiliului

Local al ora$ului Tirgu Neam{ nr.125130.06.2016.

Tinand cont de faptul ci pre$edintele de Sedinld se alege prin hottudrea Consiliului Local, vd

supun spre aprobare proiectul de hotdrere privind alegerea preqedintelui de gedinld al Consiliului Local al

ora$ului Tirgu Neamt, pentru luna noiembrie 2017.

Initiator,
Primarul oratului Tirgu Neam(

Harpa Vasilici


