
                                               R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL DOCHIA 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 1/2014 
privind numirea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Dochia 

 
 

                Consiliul Local Dochia, judeŃul NeamŃ, 
               Întrunit în şedinŃă extraordinară în data de 04 februarie 2014, 
               Luând în discuŃie proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Dochia, d-l 
Ciubotaru Iulian-Gheorghe privind numirea Preşedintelui de şedinŃă al Consiliului Local al 
comunei Dochia, precum şi referatul de specialitate nr.7309 din 23.12.2013 întocmit de 
Secretarul comunei Dochia, d-l Ovidiu Acristinei; 
              Având în vedere avizul favorabil acordat de comisia de finanŃe, juridică şi cultură 
din cadrul Consiliului Local Dochia,  
               În baza O.G.35/2002-privind aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare şi 
funcŃionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.637/2002; Legea nr.393/2004-privind 
Statutul Aleşilor Locali, Hotărârea Consiliului local Dochia nr.79/2006-privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Consiliului Local Dochia;Legea nr.52/2003-
privind transparenŃa decizională în administraŃia publică;  
               În temeiul art.36 alin.(9) şi art.45, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001-
legea administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
emite prezenta:  

Hotărâre: 
 
ART.1. Se aprobă numirea Preşedintelui de şedinŃă al Consiliului Local Dochia în persoana D-
lui/D-nei POPA CONSTANTIN pentru perioada ianuarie-martie 2014. 
  
ART.2.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează D-l/D-na consilier 

POPA CONSTANTIN. 

                                                               

 
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului judeŃului NeamŃ şi consilierilor 
locali ai comunei Dochia, prin grija secretarului comunei Dochia. 
 

Dochia, 04 februarie 2014 

 
      Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează pentru legalitate,            
                                                                                                        Secretar, 
      Popa Constantin                                                          Ovidiu Acristinei 
 
Hotărârea a fost adoptată cu10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0”abţineri” dintr-un total de 10 
consilieri locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi. 



 
Nr. 7309/ 23.12.2013 

 
 
 
 

REFERAT DE SPECIALITATE 

privind numirea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Dochia 
pentru perioada ianuarie-martie 2014 

 
 
 

      Conform Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Consiliului Local al 
comunei Dochia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Dochia nr.79/2006 şi Legii 
nr.215/2001-legea administraŃiei publice locale, republicată, “consiliul local alege 
dintre membrii săi, prin votul deschis al majorităŃii consilierilor în funcŃie, un 
preşedinte de şedinŃă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce şedinŃele 
consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.” 
      Întrucât d-nul consilier Ceauşu Vasile a exercitat funcŃia de preşedinte de 
şedinŃă pe o perioadă de trei luni (octombrie-decembrie 2013) se impune numirea 
unui nou preşedinte de şedinŃă pentru perioada ianuarie-martie 2014. 
      Înaintez prezentul referat de specialitate Consiliului Local Dochia, în vederea 
adoptării unei hotărâri, în sensul celor menŃionate mai sus. 
 
 
 
 

Dochia, 23 decembrie 2013 

 
 
 

 Secretarul comunei, 
 

ACRISTINEI OVIDIU 

 

 
 
 
 
 
 


