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; 	 I. , 
privind alegerea Presedintelui de qedinta 

Consiliul local al orasului Comanesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta 
ordinara din data 	.04.2022. 

Av and in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 31063/12.04.2022 al Primarului ora§ului Comanesti; 

- Raportul de specialitate nr. 31063/b/12.04.2022 al Biroului Juridic prin care se 
aduce la cuno§tinta prevederile legale privind alegerea Presedintelui de §edinta ; 

In conformitate Cu.. 

Prevederile art. 7 din HCL nr. 30/18.02.2020 privind Regulamentul de organizare si 
functionare a Consiliului Local al ora§ului Comane§ti 

Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Comane§ti. 
In temeiul art. 123 alin 1, alin 4, 139 alin 1, art. 196 alin 1 lit a) si al art. 197 

din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

Art. 1  Se alege Pre§edinte de edinta al Consiliului Local Comane§ti pentru lunile 
mai, iunie, iulie 2022, domnul /doamna consilier local 	  

Art.2  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, 
Primarului ora§ului Comane§ti, Biroului Juridic precum i directiilor, serviciilor 
compartimentelor interesate, pentru ducere la indeplinire cu drept de contestatie in termen 
de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Bacau. 

Initiator, 	 Avizat de legaliate, 
ec Viorel Miron, 	 Secretarul orasului 

jurist Daniela Chirilà 



JUDETUL BACAu 
ORASUL COMANESTI — UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  

Str. Ciobanu, nr. 2, te1:0234/374272,  fax:0234/374278 

Nr. 31063/b/12.04.2022 

Raport de specialitate 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 31063/12.04.2022 intocmit de catre Primarul orasului 

Comanesti prin care se aduce la cunostinta prevederile legale privind alegerea 
Presedintelui de sedinta; 

In conformitate cu prevederile art. 123 alin 1, din Ordonanta de Urge* nr 57/2019 
privind Codul Administrativ - „dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege 
dintre membrii sal, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare i functionare a 
consiliului local, un presedinte de sedinta, pe o perioada de eel mult 3 luni, care conduce 
sedintele consiliului si semneaza hotarari adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se 
alege prin vot deschis cu majoritate simpla , prevazuta la art 5 lit ee„. 

Propun spre analiza i aprobare Consiliului Local al orasului Comanesti proiectul de 
hotarare privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al orasului Comanesti 
pentru sedintele din lunile mai, iunie, iulie - 2022. 

Birou Juridic 
Jurist David Raluca 



JUDETUL BACAU 
ORASUL COMANESTI — UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

Str. CiobAnuq, nr. 2, te1:02341374272,  fax:02341374278 

Nr. 31063/12.04.2022 

Referat de aprobare 

Avand in vedere: 
- prevederile art. 123 alin 1, din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul 
Administrativ, Consiliul Local alege dintre membri sài, prin hotArare adoptata cu 
votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un pre§edinte de §edintd, pe 
o perioada de 3 luni, respectiv mai, iunie, iulie — 2022, care va conduce §edintele 
consiliului §i va semna hotairarile adoptate de acesta. 
Avand in vedere Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al 
ora§ului Comane§ti aprobat prin HCL nr. 30/18.02.2020, raportat la prevederile art. 
129 alin 1 din Ordonanta de Urgenta nr 57/2019 privind Codul Administrativ. 
Supun spre analiza si aprobare Consiliului Local al orawlui Comanqti prezentul 
proiect de hotarare. 

PRIMAR, 
Ec. VIOREL MIRON 


