
Aviz toate comisiile
Proiect nr 1

ROMANN
JUDETUL NEAMT
oRA$UL B|CAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alegerea pregedintelui de gedinli

Consiliul local al oragului Bicaz judetul Neam!;
in temeiul art, 35 alin. (1) din Legea ff.21512001 privinO administralia publica

locald @, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, gi ale art,8 alin. (1) din
Regulamentul de Organizare gi funcfionare a Consiliului Local, aprobat prin H.C.L.
nr. 135129.09.2016

norAnAgre:

Articol unic: - Alege pe domnul/a ca pregedinte
de gedintd pe o perioadi de 3 luni, respectiv pdnd in luna octombrie 201B, inciusiv,

Primar- Nico

Red. A/P.
Procesat lr/P.



Referat de aprobare
privind alegerea pregedintelui de gedinli

Potrivit art. 35 alin, (1)din Legea nr.21512001privind administralia publicd locala @,

cu modificirile gi completdrile ulterioare, gi ale art. B alin, (1) din Regulamentul de
Organizare gi funclionare a Consiliului Local, aprobat prin H,C.L, nr. 135/29.09.2016,
Consiliul Local alege un pregedinte de gedin{a pentru cel mult 3 luni de zile.

Expirdndu-se termenul pentru care a fost ales,ca pregedinte de gedintd domnul
Braniqte Bogdan, Consiliul Local va alege un alt pregedinte de sedinti din r6ndul membrilor
sdi.

Fald de cele ardtate mai sus, am ini{iat prezentul proiect de hotdrdre pe care il
supun dezbaterii gi aprobdrii Consiliului Local,
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Pri m a ru I o rdilili'Bicaz
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ROMANIA

RAPORT
privind alegerea pregedintelui de gedinfa

ln temeiul ad.35 alin, (1)din Legea nr.21512001a administra{iei publice locale, @gi ale

art. B alin, (1) din Regulamentul de organizare gi funcfionare a Consiliului Local, aprobat
prin H,C.L. Ni. 135129.09.2016 Consiliul Local alege un pregedinte de gedinld pentru cel

mult trei luni de zile.

La gedin{a din data de26.04.2018, Consiliul Local, prin HotdrArea nr.44 a ales ca

pregedinte de gedinla pe domnul Branigte Bogdan pentru o perioadd de 3 luni,

ExpirAndu-se termenul pentru care a fost ales, Consiliul Local va alege un alt

pregedinte de gedinld din rAndul memebrilor sdi,

Proiectul de hotirire iniliat de primarul oragului respectd condi{iile de legalitate gi

poate fi supus aprobdrii Consiliului Local,
i

lntocmit
Consilier Juridic

Pop'Rizbuc Adriana Marinela

M


