
For the best experience, open this PDF portfolio in
 
Acrobat X or Adobe Reader X, or later.
 

Get Adobe Reader Now! 

http://www.adobe.com/go/reader




 
        ROMANIA 
JUDETUL  CALARASI 
PRIMARIA  CURCANI 
        PRIMAR 
Nr. 4483/31.10.2022 


PROIECT  DE  HOTARARE 
    


Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru sedinta 
extraordinara convocata de indata in ziua de 31.10.2022 ora 17.00 si pentru urmatoarea 


perioada de 2 luni (noiembrie si decembrie 2022) 


 Primarul  comunei Curcani,judetul Calarasi , 


 Având în vedere expunerea de motive nr. 4484/31.10.2022 întocmită de Primarul 
comunei Curcani,  raportul de specialitate nr. 4485/31.10.2022 întocmit de secretarul general 
al comunei Curcani, 


 Referatul de aprobare nr. 448631.10.2022 intocmit de initiatorul proiectului de 
hotarare; 


 În conformitate cu prevederile art. 123 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Curcani, 


 In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 


PROPUNE  SPRE  APROBARE, 


 


 Art. 1 Desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru sedinta 
extraordinara convocata de indata in ziua de 31.10.2022 ora 17.00 si pentru urmatoarea 
perioada de 2 luni (noiembrie si decembrie 2022) 


 Art. 2  Secretarul general al comunei Curcani,judetul Calarasi va comunica prezenta 
tuturor factorilor interesati. 


 
INITIATOR 
 PRIMAR 


 
Aurică GAZU 


 
 
 
 
 
 
 


                                                     
Avizat  de  legalitate, 


Secretar general UAT, 
Ileana DAYAN 


 
                                                                                                    


 







Nr. 4484/31.10.2022 


 


 


EXPUNERE DE MOTIVE 


Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani  pentru sedinta 
extraordinara convocata de indata in ziua de 31.10.2022 ora 17.00 si pentru urmatoarea 


perioada de 2 luni (noiembrie si decembrie 2022) 


 


Având în vedere prevederile art. 123 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, un consilier 
local poate exercita funcţia de preşedinte de şedinţă cel mult trei luni. 


În cadrul şedinţei extraordinare din 31.10.2022 ora 17.00, Consiliul Local trebuie să 
adopte o hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani pentru 
sedinta in curs si pentru urmatoarele 2 luni. 


În urma propunerilor făcute de către consiliei locali în cadrul şedinţei şi a exercitării 
votului, se va alege preşedintele de şedinţă pentru sedinta extraordinara convocata de indata in 
ziua de 31.10.2022 ora 17.00 si pentru urmatoarea perioada de 2 luni (noiembrie si decembrie 
2022). 


 


 


 


 


 


          Primar, 


     Aurică GAZU 


                                     


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Nr. 4485/31.10.2022 


 


 


RAPORT DE SPECIALITATE 


Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani  pentru sedinta 
extraordinara convocata de indata in ziua de 31.10.2022 ora 17.00 si pentru urmatoarea 


perioada de 2 luni (noiembrie si decembrie 2022) 


Prevederile art. 123 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi art. 13, 
alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei 
Curcani, reglementează modalitatea de alegere a preşedintelui de şedinţă care va conduce 
şedinţele consiliului local pe o perioadă de trei luni. 


În consecinţă supun dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Curcani  pentru sedinta extraordinara convocata 
de indata in ziua de 31.10.2022 ora 17.00 si pentru urmatoarea perioada de 2 luni (noiembrie 
si decembrie 2022),  în vederea adoptării unei hotărâri în acest sens. 


 


 


              Secretar general UAT, 


                 Ileana DAYAN 


 


 


                                                                


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







       ROMANIA 
JUDETUL  CALARASI 
PRIMARIA  CURCANI 
        PRIMAR 
Nr. 4486/31.10.2022 
 


REFERAT DE APROBARE 


La Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 


Local Curcani pentru sedinta extraordinara convocata de indata in ziua de 


31.10.2022 ora 17.00 si pentru urmatoarea perioada de 2 luni (noiembrie si 


decembrie 2022) 


 


Având în vedere expunerea de motive întocmită de Primarul comunei Curcani,  


raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei Curcani, 


 În conformitate cu prevederile art. 123 din OUG 57/2019 privind Codul 


administrativ, şi art. 12, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 


Consiliului Local al comunei Curcani, 


 
Astfel, in baza Ordonantei de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 


am initiat prezentul proiect de hotarare. 


 
Primar, 
Gazu Aurica 


 
                                           


 
 


 


 


 





		PROIECT  DE  HOTARARE






ROMÂNIA 
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 
COMUNA  CURCANI 
CONSILIUL LOCAL 


Nr. 4494/31.10.20222 
 


 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind alegerea Viceprimarului comunei Curcani, judeţul Călăraşi 


 
Primarul  comunei Curcani, judeţul Călăraşi 
Având în vedere:  


• expunerea de motive nr. 4495/31.10.2022. întocmită de Primarul 
comunei Curcani,  raportul de specialitate nr. 4496/31.10.2022 întocmit de 
secretarul general al comunei Curcani, 
• Referatul de aprobare nr. 4497/31.10.2022. intocmit de initiatorul 
proiectului de hotarare; 
• În conformitate cu prevederile art. 152 din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ 
  
 
In temeiul art. art.134 alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 


 
 


PROPUNE SPRE APROBARE:  
 


Articol unic.  Alegerea pentru funcţia de Viceprimar al comunei 
Curcani, judeţul Călăraşi a unui consilier local. 


Pe durata exercitării mandatului, domnul Viceprimar îşi păstrează 
statutul de consilier local. 


 
 


INITIATOR 
PRIMAR 


Aurică GAZU 
Avizat  de  legalitate, 


                 Secretar general, 
                  Ileana DAYAN 


 
 
 
 
 







 
 
Nr.4495/31.10.2022 
 
 
 


EXPUNERE DE MOTIVE 
privind alegerea Viceprimarului comunei Curcani, judeţul Călăraşi 


 
 


 
Având în vedere prevederile art. 152 din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ, Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din 
randul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor 
locali. 
În cadrul şedinţei din această lună, Consiliul Local trebuie să adopte o hotărâre 
privind alegerea viceprimarului. 
În urma propunerilor făcute de către consilierii locali în cadrul şedinţei şi a 
exercitării votului, se va alege viceprimarul comunei Curcani. 
 
 
 
 
 
          Primar, 
     Aurică GAZU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
Nr. 4496/31.10.2022 
 
 


RAPORT DE SPECIALITATE 
privind alegerea Viceprimarului comunei Curcani, judeţul Călăraşi 


 
Prevederile art. 152 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 
 (1) Viceprimarul este subordonat primarului si, in situatiile prevazute de lege, inlocuitorul de 
drept al acestuia, situatie in care exercita, in numele primarului, atributiile ce ii revin acestuia. 
Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului. 
   (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din randul membrilor 
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 
   (3) Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se 
realizeaza prin hotarare a consiliului local. 
   (4) In situatia in care se aleg doi viceprimari, sunt declarati alesi candidatii care au obtinut 
votul majoritatii absolute. In aceasta situatie, consiliul local desemneaza, prin hotarare, care 
dintre cei doi viceprimari exercita primul calitatea de inlocuitor de drept al primarului. 
   (5) Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare 
adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul consilierilor in functie, la 
propunerea temeinic motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in 
functie. Eliberarea din functie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului 
consiliului local. 
   (6) La deliberarea si adoptarea hotararilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie a 
viceprimarului participa si voteaza consilierul local care candideaza la functia de viceprimar, 
respectiv viceprimarul in functie a carui schimbare se propune. 
   (7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara 
a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitatile 
specifice functiei de viceprimar prevazute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
   (8) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In 
cazul in care mandatul consiliului local inceteaza sau inceteaza calitatea de consilier local, 
inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, 
fara vreo alta formalitate. 
În consecinţă supun dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre privind alegerea 
viceprimarului,  în vederea adoptării unei hotărâri în acest sens. 
 
 
 
              Secretar general, 
                 Ileana DAYAN 
 





