
             ROMANIA  

    JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI  

 PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada 

de 3 luni (IULIE  – SEPTEMBRIE     2018) 

Consiliul Local al  oraşului Gaesti , judeţul Dambovita , 

Avand in vedere : 

- expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ; 

- referatul secretarului U.A.T . Gaesti ;  

- avizul comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti ;  

 În conformitate cu : 

- prevederile art. 35, alin. (1), art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată ;  

    În temeiul : 

 - art.45 , alin. 1 , coroborat  cu art.  45, alin.(6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată; 

HOTARASTE     : 

ART.1  - Se desemneaza   domnul/ doamna  consilier ______________    sa prezideze   sedintele 

Consiliului Local Gaesti  pentru o perioada de 3 luni (IULIE  – SEPTEMBRIE     2018). 

ART.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga persoana desemnata la art. 1 .  

ART.3 - Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si 

persoanei desemnate . 

INITIATOR ,  

Primar  ,  

Gheorghe  Grigore  

                                                                                Avizat de  legalitate    , 

                                                                              Secretar  ,  

                                                                         Jr. Diaconu Mitica 



 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local 

Gaesti pentru o perioada de 3 luni (IULIE  – SEPTEMBRIE     2018) 

 

         Prevederile art. 35, alin. (1) si art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

locala, republicata, reglementeaza modalitatea de alegere a presedintelui 

de sedinta care va conduce sedintele consiliului local pe o perioada de cel mult 3 luni. 

          In luna iunie      2017 a expirat    perioada pentru care domnul Petrache  Mircea       a fost 

desemnat să conducă sedintele consiliului local, urmand a se face propuneri pentru numirea 

presedintelui de sedinta pentru perioada (IULIE  – SEPTEMBRIE     2018) 

       In consecinta supun dezbaterii Consiliului local proiectul de hotarare privind alegerea 

presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti  pentru o perioada de 3 luni (IULIE  – 

SEPTEMBRIE     2018)  in vederea adoptarii unei hotarari in acest sens. 

 

 

 

 

Secretar, 

Jr. Diaconu  Mitica 

 

 

 

 

 



 

 

EXPUNERE DE  MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local 

Gaesti pentru o perioada de 3 luni (IULIE  – SEPTEMBRIE     2018) 

 

 

    Avand in vedere prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicata, un 

consilier local poate exercita functia de presedinte de sedinta cel mult 3 luni. 

    Consiliul local trebuie sa adopte o hatarare privind alegerea presedintelui de sedinta al 

Consiliului Local Gaesti  pentru o perioada de 3 luni, respectiv iulie – septembrie      2018. 

     In urma propunerilor facute de catre consilierii locali in cadrul sedintei si a exercitarii votului, 

se va alege presedintele de sedinta . 

 

 

 

 

INITIATOR , 

 

PRIMAR  , 

 

jr. Gheorghe  Grigore 


