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HOTĂRÂRE 

privind alegerea presedintelui de ședință 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă extraordinară, 

 

Având în vedere prevederile: 

- art. 123 alin. (1) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 15 alin. (1) din Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean, aprobat prin Hotărârea nr. 90 din 16.10.2020 a Consiliului Local 

al Comunei Bicazu Ardelean 

- Ordinului nr. 529 din 03.11.2020 al Prefectului Județului Neamț privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Bicazu Ardelean, 

în urma desfășurării alegerilor locale din 27.09.2020 organizate în Circumscripția electorală 

nr. 12 – comuna Bicazu Ardelean; 

Analizând proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr. 9071 din 17.11.2020 al 

domnului primar al Comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, și raportul de 

specialitate nr. 9070 din 17.11.2020 al secretarului comunei Bicazu Ardelean, care susțin 

alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni de zile, respectiv noiembrie 

2020 - ianuarie 2021;  

Luând în considerare ordinea de zi modificată și aprobată cu modificările propuse; 

În temeiul dispoziţiilor art. 123 alin. (1) raportat la art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. 

a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se alege președinte de ședință domnul consilier local Țepeș Greuruș 

Gheorghe, pentru o perioadă de 3 luni de zile, respectiv noiembrie 2020 - ianuarie 2021. 

Art. 2 - (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului 

Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

Arhivă, Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general, va asigura publicarea 

prezentei hotărâri în Monitorul Oficial Local pe site-ul 

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/


Țepeș Greuruș Gheorghe 

 

 

                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

Nr. 93 din 02.12.2020 

NOTĂ:  

Adoptată în ședința extraordinară din 02.12.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți. 




