
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2019 

            Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ: 

Având în vedere prevederile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) si art. 121 alin (1) si alin. (2) din Constituţia Romaniei, 
republicată; 

b) art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 
ratificată prin Legea nr. 199  / 1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287 / 2009, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare 

d) art.16 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.125/30.06.2016; 

Luând act de Expunerea de motive înregistrată cu nr. 1813 din 05.02.2019  înaintată de Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate al Compartimentului Administraţie  Publică înregistrat cu nr. 
1814  din 05.02.2019. 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se alege în calitate de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ 
pentru luna martie 2019, domnul consilier local Iliescu Constantin; 

 Art.2. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
   

          Avizat legalitate, 
              Secretar oraş, 

                                                                                                                      c.j. Sabin Isabela 

             

DA/DA 

Ex.1 

Ds.4/III 

 



 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                

PRIMAR  

Nr.  1813 din 05.02.2019 

  

Expunere de motive 
la Proiectul de Hotărâre 

 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2019 

 

 

 În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, legea stabileşte ca prin votul deschis al majorităţii 

consilierilor în funcţie, să fie ales Peşedintele de şedinţă pentru un mandat de cel mult 3 luni, acesta 

exercitând atribuţii în ceea ce priveşte conducerea lucrărilor Consiliului local, supunerea la vot a 

proiectelor de hotărâre, semnarea hotărârilor adoptate etc., atribuţii expres prevăzute în Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local al oraşului Tîrgu Neamţ nr.125/30.06.2016. 

 Ţinând cont de faptul că preşedintele de şedinţă se alege prin hotărărea Consiliului Local, vă 

supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al 

oraşului Tîrgu Neamţ, pentru luna martie 2019. 

 

Iniţiator, 

   Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică 

 

 

 

DA/DA 
Ex.2 
Ds.4/III 

 
 



 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                 Aprobat, 

Compartiment Administraţie Publică                                                 Primar, 

Nr.  1814   din  05.02.2019                                                                      Harpa Vasilicã 

        

 

 

                                            Raport de specialitate la Proiectul de Hotărâre 
 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2019 

 

 

 Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, Consiliile Locale pot alege dintre membrii săi, un preşedinte de şedinţă pe o perioadă de cel 
mult trei luni. Această hotărâre trebuie adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor locali în 
funcţie.  

Preşedintele de şedinţă va conduce şedinţele Consiliului Local şi va semna hotărârile adoptate în 
plenul acestora. 

 Luând în considerare prevederile art.16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Neamţ nr.125/30.06.2016 cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă, precum şi atribuţiile acestuia. 

 Urmare celor menţionate mai sus vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ pentru luna martie 2019 

 

 

 

Întocmit, 
Insp. asistent 

Dunca Andreea 
    

 


