
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA CORNU 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind numirea Preşedintelui de şedinţă 
 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
         având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 35 alin.1 şi art. 36, alin.9 din  Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală, 
republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;  
b) Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, modificată şi completată prin Legea nr. 673/2002; 
c) Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 
d) Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Cornu;  

luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.2857/20.04.2017; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cornu, înregistrat sub nr. 2858/20.04.2017; 
c)raportul Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local; 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art.1.- Aprobă numirea domnului consilier Nicolae ZIDARU  în calitate de Preşedinte 
de şedinţă pentru 3 şedinţe consecutive ale Consiliului local al comunei Cornu, începând cu 
şedinţa din data  de 27 aprilie 2017. 

 
Art.2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 

Primariei comunei www.primariacornu.ro  şi se transmite către: 
 

-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae ZIDARU   

 
 

CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                      SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                     Daniela IANCU 
Cornu,  27 aprilie 2017 
Nr. 32 

 
 

http://www.primariacornu.ro/


 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL CORNU 
PRIMAR 

Nr. 2857/20.04.2017 
 
 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind numirea Preşedintelui de şedinţă 

 

Potrivit art.35 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al 

majorităţii consilierilor locali, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va 

conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. 

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

administraţia publică locală, republicată, Consilierul local ales numit în calitatea de Preşedinte de 

şedinţă poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor 

locali, prin votul majoriăţii consilierilor locali în funcţie . 

Având în vedere faptul că mandatul de preşedinte de şedinţă pentru domnul Ioan 

MANTA a expirat, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare 

Consiliului Local.  

 
 
 

PRIMAR, 
Cornel NANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
 PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 
SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Nr. 2858/20.04.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind numirea Preşedintelui de şedinţă 

 

Potrivit art.35 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al 

majorităţii consilierilor locali, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care 

va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta. 

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

administraţia publică locală, republicată, Consilierul local ales numit în calitatea de Preşedinte 

de şedinţă poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul 

consilierilor locali, prin votul majoriăţii consilierilor locali în funcţie . 

 Având în vedere faptul că mandatul de preşedinte de şedinţă pentru domnul consilier 
Ioan MANTA a expirat, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl avizăm 
favorabil. 
 
 
 
                    Director executiv,                                                                Şef serviciu,                                                
                    Daniela CHIŢU                                                           Denisa DĂNCESCU   
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