
Proiect nr 1

Aviz toate comisiile

Consiliul local al oragului Bicaz judelul Neam!;
in temeiul art.35 alin. ('l) din Legeanr.21512001 privind administra[ia public6

locald, republicatd cu modificiirile gi completdrile ulterioare, qi ale art. B alin.'(1)din
Regulamentul de Organizare gi funclionare a Consiliului Local, aprobat prin H,C,L.
nr. 135129.09.2016

norAnAgrr:

Articolunic:-Alegepedomnu|iacapregedinte
de gedinld pe o perioadi de 3 luni, respectiv pana in tuna august ZOt q inciusiv.
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CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alegerea pregedintelui de gedinli
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Referat de aprobare
privind alegerea pregedintelui de gedinfi

Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr.215t2001privind administra{ia publicd locali @,
cu modificirile gi completirile ulterioare, gi ale art.8 alin. (1) din iegulamentul de
Organizare gi funclionare a Consiliului Local, aprobat prin H.i,t. nr. tbSlZg.Og,2016,
consiliul Local alege un preEedinte de gedin{a pentru cel mult 3 luni de zile.

Expir0ndu-se termenul pentru care a fost ales ca pregedinte de gedinfa doamna
Popescu Maria lulia, Consiliul il-ocal va alege un alt preqed'inte Oe geOinla din rAndul
membrilor sii,

Fald de cele ardtate mai sus, am iniliat prezentul proiect de hotdrare pe care il
supun dezbaterii Ei aprobirii Consiliului Local,
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind alegerea pregedintelui de gedinfi

In temeiul art.3! alin. (1)din Legea nr.21512001a administraliei publice locale, @gi ale
ar!' 8 alin, (1) din Regulamentul de organizare gi funclionare a Consiliului Local, apiobat
prin H.C.L. Nr. 135129.09.2016 r3onsiliul Local alege un pregedinte de gedinla peniru cel
mult trei luni de zile.

La gedinla din data de2t\.02.2019, Consiliul Local, prin Hotdrarea nr. 13 a ales ca
preqedinte de qedinla pe doamnet Popescu Maria lulia pentru o perioada de 3 luni"

Expirdndu-se termenul pentru care a fost ales, Consiliul Local va alege un alt
pregedinte de gedinli din rdndul rnemebrilor sii.

Proiectul de hotdrAre iniliat de primarul oragului respectd condiliile de legalitate si
poate fi supus aprobdrii Consiliului Local,

intocmit
Consilier Juridic

Pop-Rizbuc Adriana Marinela


