
 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE 

privind numirea Presedintelui de sedinta pentru luna martie 2019 
 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in : 
  

- art.35 alin.(1) si art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administrati publica        

locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordonanta de Guvern nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de 

organizare si functionare a consiliilor locale, modificata si completata prin Legea 

nr.673/2002; 

- Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali ; 

- H.C.L.nr.30/30 aprilie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului Local al orasului Valenii de Munte; 

 

Vazand expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit de 

catre Biroul Administratie Publica Locala si raportul Comisiei pentru probleme juridice si de 

disciplina, munca si protectie sociala ; 

            In temeiul art.45 din Legea administratiei  publice locale nr.215/2001, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

     Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare : 

 

 Art.1. Aproba numirea doamnei consilier Raiciu Liliana - Sanda, in calitate de Presedinte 

de sedinta pentru luna martie 2019. 

 

 Art.2. Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte. 

 Afisarea si comunicarea se vor face de catre Biroul administratie Publica locala. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Puscasu Gheorghe - Andrian 

                                                                                                 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZA : 

                                                                                           SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 

                                     

                             

 

VALENII DE MUNTE, 28 februarie 2019 

Nr. 28 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

PRIMAR 

Nr.____/_________2019 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind numirea presedintelui de sedinta  

 

 

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in art.35 alin.(1)  din Legea administratiei 

publice locale nr.215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local 

alege din membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor  locali, 

un presedinte de sedinta, pe o perioada de o luna, care va conduce sedintele consiliului si va 

semna hotararile adoptate  de acesta. 

 

 In conformitate cu prevederile  alin.2 al art.35 din Legea nr.215/2001, privind 

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul 

local ales, numit in calitatea de Presedinte de sedinta, poate fi schimbat din functie la initiativa a 

cel putin o treime din numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali in 

functie. 

 

 Pentru luna martie 2019 propun ca d-na Consilier RAICIU LILIANA SANDA sa fie 

numita Presedinte de sedinta. 

 

 Fata de cele relatate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotarare . 

 
 

 

 

PRIMAR, 

Florin Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

BIROUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 

Nr.____/_________2019 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind numirea presedintelui de sedinta 

 

 

 Potrivit art.35 alin.(1)  din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local alege din membrii sai, prin hotarare 

adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor  locali, un presedinte de sedinta, pe o 

perioada de cel mult trei luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile 

adoptate  de acesta. 

 

 In conformitate cu prevederile  alin.2 al art.35 din Legea nr.215/2001, privind 

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul 

local ales, numit in calitatea de Presedinte de sedinta, poate fi schimbat din functie la initiativa a 

cel putin o treime din numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali in 

functie. 

 

Avand in vedere Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al 

orasului Valenii de Munte aprobat prin H.C.L.nr.30/30.04.2009 raportat la prevederile art.36, 

alin.(9) si art.41 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare, propunem numirea presedintelui de sedinta pentru luna  

martie 2019 pe  d-na consilier local RAICIU LILIANA SANDA. 

 

Fata de cele relatate, propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al orasului Valenii 

de Munte, prezentul proiect de hotarare. 

  

 

SEF BIROU ADM PUBLICA LOCALA, 

Savulescu Mariana 

 


