
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 

H O T Ă R Â R E A    NR. 112 
          privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 
    Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa  

extraordinară din  data de 05.12.2015 ;      
           Având în vedere: 

      -  expunerea de motive nr.8247 din 02.12.2015 a  domnului Primar al comunei Poarta 
Albă – Delicoti Vasile, judeţul Constanţa, cu privire la alegerea unui nou preşedinte de şedintă pe 
o perioada de trei luni – decembrie 2015, ianuarie și februarie 2016; 

      -  raportul de specialitate al secretarului comunei nr.8248 din 02.12.2015,  prin care se 
aduce la cunostinţă faptul că mandatul de preşedinte de şedinţă al doamnei consilier ȚIGMEANU 
FLORENTINA  a încetat şi se impune alegerea unui nou preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 
trei luni – decembrie 2015, ianuarie și februarie 2016;  
                 - avizele favorabile date proiectului de hotarâre ale comisiilor  de specialitate din cadrul 
consiliului local şi avizul secretarului comunei, prin care îşi însuşeşte legalitatea proiectului de 
hotărâre inţiat; 
                In conformitate cu art.9 alin.1 din  aprobarea Ordonanţa Guvernului  nr.35/2002 privind 
aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi  Hotarârea 
Consiliului Local nr.79/2012  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa; 
                 In temeiul art. 45  şi art.115  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
     Art.1  - Se alege preşedinte de şedintă pe o perioada de trei luni, decembrie 2015, ianuarie și 
februarie 2016, domnul  consilier RAICIU VASILE  care va conduce şedinţele consiliului local şi 
va semna hotărârile adoptate de acesta. 
        Art.2.  - Începând cu luna decembrie 2015 îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 
Local nr. 82 din 29.09.2015. 
        Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta  hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului 
Constanţa – pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta Albă, judeţul 
Constanţa, domnului consilier Raiciu Vasile,  în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică 
prin afişare. 
        Art.4 – Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi „pentru”, 0 voturi  
„împotrivă”, 0 „abţineri”,   din totalul de 9 voturi exprimate. 
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 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: 
CONSILIER,  
 
RAICIU  VASILE 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ 

 
 Jr.  CUMPĂNAŞU CAMELIA  


