
ROMANIA
]UDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PROIECT DE HOTARARE
privind alegerea pregedinelui de 9€dintE, inregistrat sub

Nr. 20 din 2 martie 2022

ACATRINEI SERGIU, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunel
Tibucani, judetul Neam!;

Avend in vedere prevederile art. 123 alin. (1) Ordonanta de Urgent5 a
cuvernului Romaniei Nr. 5712019 privind Codul Administrativ;

Avand in vedere prevederile art, 123 alin. (1), raportat la art. 5, lit. ee) din

Ordonanla de Urgen!5 a Guvernului Romaniei Nr. 5712019 privind Codul

Administrativ;
in temeiul dispoziliilor art. 139 alin. (1) din Ordonanla de Urgen!5 a

Guvernului Romaniei Nr. 522019 privind Codul Administrativ,

HOTiRAgTE:

AtJL se alege Domnul consilier local, IONITA CONSTANTIN pregedinte de
sedint5 al Consiliului Local al comunei Tibucani, judelul Neam! pentru un mandat de 3
luni, cuprins in intervalul 31 martie - 30 iunie 2022.

AIL2, Secretarul general al comunei va inainta si comunica prezenta hotErere
autoritSlilor 9i persoanelor interesate 9i o va aduce la cunogtinti publid prin afigaj la
sediu instituliei,

INITIATOR: Avizat pentru legalitatet
CONSILIER LOCAL& SECRETAR GENERAL
ACATRINEISERGIU Jn CocaA BROSi
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PRIMiRIA TIBUCANI
CONSIUUL LOCAL

Nr. 1568 din 2 martie 2022

REFERAT

de aprobare a Proiectului de hotdrerc privind alegerea prcFedinelui de

Sedintd, inregistrat 1ub Nr, 20 din 2 martie 2022

ACATRINEI SERGfU, consiliet local in cadrul Consiliului Local al comunei

Tibucani, judelul Neam!, in calitate de iniliator al acestui proiect de hotErare;

AvAnd in vedere prevederile art. 123 alin. (1), raportat la art. 5, lit. ee) din

Ordonanla de urgen!5 a Guvernului Romaniei Nr.5712019 privind Codul Administrativ;

Inand cont de prevederile legislative de mai sus, mandatul de pregedinte de

gedint5 al Consiliului Local este de cel mult 3luni.
Astfel, la data de 28 martie 2022, a lncetat mandatul pregedintelui de gedinlE al

Consiliului Local Tlbucani, respectiv al Domnului consilier local, FOCA VIOREL-VASILE.

De aceea, este imperios necesar, ca petru urm6toarele 3luni, un alt consilier

local sI fie ales de dumneavoastr;, pentru a putea indeplini prerogativele de preSedinte

de SedinF.

Luend act de faptul c5 la data 28 martie 2022, a incetat mandatul pregedintelui de

sedinti al Consiliului Local Tibucani, respectiv al Domnului consilier local, FOCA

VIOREL-VASILE, este imperios necesar, ca petru urm;toarele 3 luni, cuprinse in

intervalul 31 martie - 30 iunie 2022, sE desemnali prin vot cu maioritate simplS un alt

consilier local care s5 indeplineascH prerogativele de pregedinte de gedinlt Propunerea

mea este Domnul consilier local, Io ITA coNsTANTtN.

in acest scop, am procedat, impreun5 cu primarul 9i cu secretarul general al

comunei, la nominalizarea acsteia ca fiind persoana care trebuie sB analizeze 9i sE

intocmeasc; raportul de specialitate, stabilind ca datt de depunere a raportului ziua de 3

martie 2022, ora 12,00.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul

Neam! c5reia ii va fi inaintat acest proiect de hot5rere in vederea dezbaterii 9i intocmirii

avizului consultativ este "comisia JuridicS 9i de Disciplin5".

consilier local,

AcArRrnE lwz*.-=_

Cu stim;,



PRIMARIA TIBUCANI

Sf,CRETAR GENERAL

Nr. 1626 din 3 mailie 2022

RAPORT

cu privire ta Ptoi*tului de hodrere privind alqerca prcrdinelui ale

4inq inregistrat sub I*. 20 din 2 martie 2022

lr. Co(a Ambros5, secretarul general al comunei Tlbucani, judelul Neam!;

Vizand Proiectul de hottrere privind alegerea pregedintelui de gedin!5, inregistrat

sub Nr. 20 din 2 mattie 2022, iniliat de Domnul consilier local, ACATRINEI SERGIU,

proiect de hotSrere insolit 5i de Referatul de aprobare al acestuia, intocmit de Domnul

consilier local, ACATRINEI SERGIU 9i inregistrat sub Nr. 1568 din 2 martie 2022, din

care cit5m: "Avend in vedere prevederile art. 123 alin. (1), raportat la art. 5, lit, ee) din

Ordonanta de urgenlE a Guvernului RomAniei Nr. 522019 privind Codul Administrativ;

Tinand cont de prevederile legislative de mai sus, mandatul de pregedinte de

sedin!5 al Consiliului Local este de cel mult 3luni.

Astfel, la data de 28 martie 2022, a incetat mandatul pretedintelui de sedinla al

Consiliului Local Tibucani, respediv al Domnului consilier local, FOCA VIOREL-VASILE.

De aceea, este imperios necesar, ca pentru urmitoarele 3luni, un alt consilier

local str fie ales de dumneavoastrS, pentru a putea indeplini prerogativele de pregedinte

de gedinlE ";

in acest mandat al Consiliului Local Tibucani, dintre cei 13 consilierii localiin tun4ie,

au indeplinit o singurt datt aceasti funqie, Domnul Acatrinei Sergiu, 9i Domnul BElu!

l,4arius Ionu!, Domnul Jr. ciurea Petru, Domnul cobuz Ghiorghit5 9i Domnul Foca Viorel-

Vasile.

SECRETAR GENERAL,

.lr, Coca Ambrosd


