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Aviz comisia juridicl
Proiect nr. J

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BICAZ

GONSILIUL LOGAL

TI.OIARARE
privind ulegerea preqedintelui cte Sedinld

consiliul Local al oraqului Bicaz, judeful Neamf ;in temeiul aft". 35 alin.(tj Oin Legea administraliei publice locale nr.
215/2001' republicati qi ale art.B, alin. (1) din Regularnentul de organizare Eifunclionare a consiiiului local, aprobat prin H.c.L.nr. 72 din30.0g.2012,

HoTARA$re

Articol unic: - Se alege domnul/doamna
pregedinte de qedinld pentru o perioadd de 3
29.09.2016.

iuni, incepAnd cu data
ea

de

Ini{iator
Nicolae Siligean, primar

Red./p rocesat I.S./L S.
I ex. Dos: I / A /4 (Sedinle Consilirtt Local)



EXPUNERE DE MOTIVE
privind alegerea preSedintelui cle Sedinlit

Aga cum prevede aft. 35 alin.(1) din Legea administra{iei publice locale
2r' 21512001, republicatd qi ale art.B, alin. (1) din Regulamentul de organi zare qi
funclionare a consiiiului local, aprobat prin H.c.L.nr. 72 din 30.0g.2012,
consiliul Local alege un preqedinte de qedinla pentru cel mult trei luni de zile.

ExpirAndu-se termenul pentru care a fost ales ca preqedinte de qedinld,
domnul Florea Constantin, Consiliul Local va alege un alt preqedinte de qedinfd
din r6ndul membrilor s6i.

Fala de cele ardtate mai su:,_am iniliat prezentul proiect de hotdr6re pe
care il supun dezbaterli qi aprobdrii consiliului Bi"ur.

Intocmit
Primarul oraqului,
Nicolae Sdligean



doi*r

RAPORT
privincl ulegerea preSedintelui cle Sectinlii

in temeiul. art. 35 alin.(l) din tegea administraliei publice locale nr.
21512001, republicatd qi ale art.8, aiin. (i) din Regulamentul de organizare qifunc{ionare a consiliului local, aprobai prin H.c.L.nr. 72 din 30.0g.2012,
consiliul Local alege un preqedinte de gedinlS pentru cel mult trei luni de zile.ta qedinla din data de 23.06.2016, Consiiiul Local, prin hotdrArea nr.74 a
ales ca preqedinte de qedinF pe domnul Florea Constantin pentru o perioad6 de
3 luni, respectiv luna august, inclusiv.

ExpirAndu-se termenul pentru care afost ales, Consiliul Local va alege un
alt pregedinte de qedinld din rdndul membrilor s6i.

Proiectul de_ hotdrdre iniliat de primarul oraqului respectd condiliile de
legalitate qi poate fi supus aprobdrii consiliului Locar.

intocmit
Cj. Adriana Pop Rizbuc

Slrada Barajului. nr.4, oros
e- m a i I I p-ri.ma-ria biq-ap-.@l3.hp_o.c o m
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