
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.43 /  05 .09.2019 

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru 

perioada septembrie  – noiembrie 2019 

 

                Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, 

 

              Analizând referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin, primar al comunei 

Dochia nr. 5354 din 03.09.2019 

Luând în discuţie referatul de specialitate nr. 5353 din03.09.2019  întocmit de secretarul general 

al comunei Dochia; 

               În baza prevederilor art. 123 din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ : Legea 

nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;  

 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”a”, art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 

57 /2019 privind Codul Administrativ, adoptă prezenta:: 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

ART.1. Se aprobă numirea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Dochia în persoana 

domnului ………………………… , pentru perioada septembrie  – noiembriet  2019. 

 

ART.2.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul  consilier  

………………….. .          

                                                

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi consilierilor 

locali ai comunei Dochia, prin grija secretarului general al comunei Dochia. 

 

 

 

 

 

            Inițiator,                                                 Avizează  pentru legalitate,            

             Primar,                                                                                   Secretar general 

Păduraru Constantin                   Pascaru Vasile 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 

   Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920 

  Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.comunadochia.ro 

 

 

Nr.  5353 din  03.09.2019 

              Aprob,  

        Primar, Păduraru Constantin 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei 

Dochia pentru perioada septembrie  – noiembrie 2019 

 

 

 

 Conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  art. 123     ”(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).” 

 Întrucât d-nul. consilier Chiuaru  Vasile  a exercitat funcția de președinte de ședință pe o 

perioadă de trei luni (iunie 2019- august2019 ), se impune numirea unui nou președinte de 

ședință pentru perioada   septembrie 2019- noiembrie 2019. 

 

 Înaintez prezentul referat Consiliului local Dochia în vederea adoptării unei hotărâri în 

acest sens. 

 

         

 

 

 

Secretarul comunei Dochia 

              Pascaru Vasile 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 

   Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920 

  Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.comunadochia.ro 
 

 

Nr.  5354 din 03 .09.2019 

     

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al 

comunei Dochia pentru perioada septembrie  – noiembrie 2019 

 

 Luând în cosiderare OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ   

Ținând cont de art. 123 alin. (1), din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , care 

stipulează; 

 

”ART. 123 

    Preşedintele de şedinţă 
    (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).” 

 

Se  propune spre dezbatere  în vederea aprobării de către Consiliul Local al comunei 

Dochia,  alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie – noiembrie 2019 . 

 

        

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

              Păduraru Constantin 
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