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HOTĂRÂRE 

 

 

 

Priveste: alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria  

pentru următoarele trei luni 

 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară, având in 

vedere: 

 

-Referatul de aprobare nr. 99031 / 08.12.2022 al Primarului municipiului Alexandria; 

-Raportul de specialitate nr. 99033 / 08.12.2022 al Biroului Cancelarie, Sisteme de Management; 

-Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului 

 Alexandria; 

     -Prevederile art. 129, alin. (2) si alin (9)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al        

României; 

 

În temeiul art. 196, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 

 Art. 1 –  Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului local al municipiului 

Alexandria, dl Augustin Ioan care va conduce lucrările ședințelor Consiliului local al municipiului 

Alexandria și va semna hotărârile adoptate de acesta în lunile ianuarie, februarie și martie 2023. 

 Art. 2 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Institutiei Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului 

municipiului Alexandria și persoanei nominalizate la art. 1 pentru cunoaștere și punere în aplicare. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                                          

             CONSILIER,                                                              SECRETAR GENERAL, 

                    Gina Georgeta CUREA                                                Alexandru Răzvan Ceciu 

 

 

 

 

 

ALEXANDRIA 
Nr.396 din 19 decembrie 2022     



JUDEȚUL TELEORMAN 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 99031 din 08.12.2022 
 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

La proiectul de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al 

Consiliului local al municipiului Alexandria  pentru următoarele trei luni 
 

 

 

           La art. 123, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 

României, se prevede ca “după declararea ca legal constituit , Consiliul local alege 

dintre membrii săi, prin hotărâre votată cu votul deschis al majorității consilierilor 

în funcție , un președinte de ședință , pe o perioada de cel mult trei luni , care va 

conduce ședințele Consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta”. 

         Întrucat în această lună – decembrie  – se încheie mandatul de trei luni al 

doamnei președinte de ședință , d-na. consilier Gina Georgeta Curea, se impune 

alegerea unui  președinte care să conducă lucrările ședințelor din lunile ianuarie, 

februarie și marie 2023.         

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art.136, alin. (1) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ al României, propun elaborarea unui proiect 

de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință pentru urmatoarele trei 

luni, de către Biroul Cancelarie Sisteme de Management,  care va întocmi și 

raportul de specialitate. 

         Proiectul de hotărâre însoțit de întreaga documentație va fi supus spre 

dezbaterea și aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR 

VICTOR DRĂGUȘIN 



PRIMARIA MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT 

Nr. 99033 din 08.12.2022 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

la proiectul de hotărâre cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului 

local al municipiului Alexandria  pentru următoarele trei luni. 
 

 

  

     Prin referatul de aprobare nr. 99031 din 08.12.2022, Primarul municipiului 

Alexandria – dl. Victor Drăgușin propune, în conformitate cu prevederile art.123, 

alin. (1) din OUG nr. 57/2019 din privind Codul administrativ al României, 

elaborarea de către Biroul Cancelarie, Sisteme de Management, a unui proiect de 

hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință, care va conduce lucrarile ședinței 

Consiliului local din ianuarie, februarie și martie 2023 motivat de faptul că în 

această lună, decembrie 2022, se încheie mandatul de trei luni al președintelui de 

ședință al Consiliului local al municipiului Alexandria, d-na. consilier Gina 

Georgeta Curea. 

 Legalitatea proiectului. 

     În conformitate cu  prevederile art. art.123, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, se impune alegerea 

unui președinte de ședinșă care va conduce ședințele Consiliului local din lunile 

ianuarie, februarie și martie 2023, alegere care se face prin hotărâre a Consiliului 

local  adoptată prin votul deschis al majorității consilierilor in funcție.          

Proiectul de hotărâre însotit de intreaga documentație va fi supus spre 

dezbaterea și aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 

  

 

 

ȘEF BIROU, 

Plosceanu Cristian 
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