
Aviz comisia juridica
Proiect nr. 1

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
oRA9UL BIGAZ

GONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alegerea presedintelui de Sedinld

Consiliul Local al orapului Bicaz, jude{ul Neamf;
in temeiul art. 35 alin.(1) din Legea administraliei publice locale nt. 21512001,

republicat6 gi ale art.8, alin. (1) din Regulamentul de organrzare qi funclionare a

consiliului local, aprobat prin H.C.L.nr. 135 din 20.09.2016,

HorARAgrE

Articol unic: - Se alege domnul ca preqedinte de qedin!6

pentru o perioadd de 3 luni, incepdnd cu data de 

- 
noiembrie 2018.

INITIATOR
Primar - Nicolae SAlACn,fX

Red./procesut S. I/5, L'
I ex. Dos: I / A /4 (Sedinle Consiliul Local)



Referat de aprobare
privind alegerea pregedintelui de gedin{i

Potrivit art,35 alin, (1)din Legea nr,21512001privind administralia publica localS@,

cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, qi ale art,8 alin, (1) din Regulamentul de

0rganizare qi funclionare a Consiliului Local, aprobat prin H.C,L, nr, 135/29,09.2016,

Consiliul Local alege un preEedinte de qedin{d pentru cel mult 3 luni de zile,

ExpirAndu-se termenul pentru care a fost ales ca pregedinte de gedinla domnul

Apopei Mihai, Consiliul Local va alege un alt pregedinte de gedinld din rindul membrilor sii,
Fa{i de cele aritate mai sus, am iniliat prezentul proiect de hotdr6re pe care il

supun dezbaterii qi aprobdrii Consiliului Local,

intocmit
Primarul Oragului Bicaz

Nicolae Siligean



Raport de specialitate
privind alegerea pregedinteIui de gedin{a

ln temeiul art.35 alin. (1)din Legea nr.215/2001 a administra{iei publice locale, @gi ale

art,8 alin, (1) din Regulamentul de organizare gi funclionare a Consiliului Local, aprobat
prin H,C.L, Nr. 135129.09.2016 Consiliul Local alege un pregedinte de qedinla pentru cel

mult trei luni de zile.

La gedin(a din data de 02.08.2018, Consiliul Local, prin Hotdrdrea nr,86 a ales ca

pregedinte de gedin{a pe domnul Apopei Mihai pentru o perioadd de 3 luni,

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

pregedinte de gedinla din rAndul memebrilor sdi.

Proiectul de hotdr6re iniliat de primarul oraqului respectd condifiile de legalitate gi

poate fi supus aprobdrii Consiliului Local,

lntocmit
Consilier Juridic

Pop-Rizbuc Adriana Marinela


