
ROMÂNIA 

JUDEȚUL  NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL BÂRA 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.  din ...  

privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele 

Consiliului Local al comunei Bâra 

 

          Consiliul Local al comunei Bâra,judetul Neamț,intrunit în ședința ordinară în 

data de ..................... 

         Având în vedere: 

          - Referatul de aprobare al Primarului comunei Bâra,înregistrat sub nr.1813 /24.06.2022; 

          - Raportul de specialitate al secretarului generaluat,înregistrat sub nr.1814/24.06.2022; 

          - Ordinul Prefectului judetului Neamț nr.509 din 02.11.2020 prin care se constată 

îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Bâra; 

          - Prevederile art.34 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al 

comunei Bâra aprobat prin HCL nr.43 din 16.10.2020 ; 

          - Prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea 

actelor normative,republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

        În temeiul prevederilor art. 123 alin.1) și 4) ,art.139,alin.1, art. 196 alin. 1) lit. a) si 

art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

  

                                                               HOTĂRĂȘTE 

           Articol unic: Domnul............................................ consilier local,se alege ca preşedinte 

al şedinţelor Consiliului Local al comunei Bâra, pe o perioada de 3 luni respectiv, lunile 

ooctombrie, noiembrie și decembrie 2022. 

 

            INIȚIATOR,                                                  Avizat pentru legalitate, 

      Primar,DĂNUȚ Petraru                                   Secretar general comună, 

                                                                                          MARIA Dancă 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL  NEAMȚ 

PRIMARIA COMUNEI BÂRA  

NR.2645 din  07.09.2022 

  

 

REFERAT DE APROBARE 

  

                                   Ținând seama de prevederile art.123,alin.1 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,, ... consiliul local alege dintre 

membrii săi,în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului 

local,un președinte de ședință,pe o perioada de cel mult 3 luni,care conduce ședințele 

consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta.Președintele de ședință se alege prin vot 

deschis cu majoritate simplă’’. 

                  Supun spre aprobare Consiliului local Bâra,prezentul proiect de hotărâre privind 

alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Bâra,pe o perioada de 3 luni. 

  

  

PRIMAR, 

DĂNUȚ Petraru 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL  NEAMȚ 

PRIMARIA COMUNEI BÂRA  

NR.2646 din  07.09.2022   

  

  

RAPORT SPECIALITATE 

  

  

                         În conformitate cu prevederile art.34 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului local Bâra ,aprobat prin HCL nr.43 din  16.10.2020. 

“Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă,așa cum prevede Codul 

administrativ la art.5,lit.ee.” 

În atare situație,propun Consiliului local al comunei Bâra,proiectul de hotărâre privind 

alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni. 

  

  

SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 

MARIA Dancă 

  

 

  

 

  

 

 

 


