
PROIECT                                    
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE  
  

privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

Consiliul Local al comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Avand în vedere : 
- art. 15 alin.(2), art.120 alin.(1) și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția 

României, republicată; 
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin legea nr. 199/1997; 
-art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
Luând act de: 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat 

sub nr.   2969   din 10.08.2020; 
-Raportul de specialitate, înregistrat sub nr.  2969  din 10.08.2020; 
În temeiul art.123, alin.(1)  și art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de 

urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1   Domnul/a consilier ____________ se alege preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al comunei Vânători-Neamţ, pe o perioadă de 2 luni, începând cu 
luna august  2020. 

Art.2  Secretarul general va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

 
Iniţiator, 

Primarul comunei Vânători-Neamț, 
jr. Maria PETRARIU                                                             

                                                                                   Avizat pt. legalitate, 
                                                                                 Secretar general al UAT, 
                                                                                   Alina Iuliana FLOŞ 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr. 2969   din 10.08.2020 

 
 
                                                                                                          

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 
Având în vedere că expiră mandatul domnului preşedinte de ședință 

LOGHIN Ioan , propun adoptarea unui proiect de hotărâre privind alegerea unui 
preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 2 luni, începând cu luna august 2020, 
conform prevederilor art.123, alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 
2019 – privind Codul administrativ. 
 
 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 RROOMMÂÂNNIIAA  
JJUUDDEEŢŢUULL  NNEEAAMMŢŢ  

CCOOMMUUNNAA  VVÂÂNNĂĂTTOORRII--NNEEAAMMŢŢ  
  SSttrr..  ŞŞtteeffaann  cceell  MMaarree,,  nnrr..117744    

TTeell..::  ((++0044))00223333//225511000011,,  FFaaxx..((++0044))00223333//225511000011  
Nr. 2969     din 10.08.2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
 

 
Prin referatul de aprobare, primarul comunei Vânători-Neamţ propune un 

proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru un mandat de 2 
luni, începând cu luna august 2020. 

Proiectul de hotărâre are ca bază legală prevederile art.123, alin.(1) din 
Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, 
respectiv: 

(1) 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). 

 
 
Propunerea primarului comunei Vânători-Neamţ facută este în conformitate 

cu prevederile legale, consiliul local fiind abilitat să hotărasca oportunitatea 
adoptarii proiectului de hotărâre. 
 
 

Secretar general, 
Alina-Iuliana FLOŞ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 


