
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  PROIECT 
             

                                  

  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind desemnarea conducerii şedinţelor Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, pentru perioadele septembrie-noiembrie 2017, respectiv decembrie 2017-
februarie 2018 

 
 
      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 

31.08.2017; 
      Având în vedere raportul nr.110753/2017 întocmit de Biroul Relaţii cu 

Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă prin care se propune desemnarea 
conducerii şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioadele 
septembrie-noiembrie 2017, respectiv decembrie 2017-februarie 2018; 

      În conformitate cu prevederile art.35, art.41 şi art.47 din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală şi art.9 alin.1 din Regulamentului cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului 
nr.35/2002, modificată şi completată; 

   În temeiul art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea 
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. (1) Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

pentru perioada septembrie-noiembrie 2017, dl./dna. ______________. 
           (2) Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

pentru    perioada decembrie 2017-februarie 2018, dl./dna. _____________. 
  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
  
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
        PRIMAR, 
    Mihail GENOIU 

 

PT. SECRETAR, 
  Ovidiu MISCHIANU 

     



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă 

Nr. 110753 / 11.08.2017          
  

              Se aprobă, 

               PRIMAR, 

         Mihail GENOIU 

                   

                  Avizat, 

         PT. SECRETAR 

              Ovidiu MISCHIANU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind alegerea preşedinţilor de şedinţă ai Consiliului Local al Municipiului 

Craiova pentru perioadele: septembrie – noiembrie 2017 şi decembrie 2017 – 

februarie 2018 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.38/23.02.2017, 
s-a aprobat desemnarea conducerii şedinţelor Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, pentru perioadele: martie – mai şi iunie – august 2017. 

Având în vedere că mandatul preşedintelui Consiliului Local expiră în luna 
august 2017, aşa cum rezultă din actul de autoritate mai sus enunţat, propunem 
alegerea preşedinţilor de şedinţă care vor conduce şedinţele Consiliului Local şi 
vor semna hotărârile adoptate pe o perioada de 6 luni, respectiv perioadele 
septembrie – noiembrie 2017 şi decembrie 2017 – februarie 2018. 

Faţă de cele mai sus prezentate, în conformitate cu prevederile art. 35, art. 41 
şi art 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală 



coroborate cu prevederile art. 9 alin. 1 din Regulamentul cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, 
modificată şi completată şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Craiova nr. 493/2009, propunem spre analiză şi aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova alegerea preşedinţilor de şedinţă pentru 
perioadele: septembrie – noiembrie 2017 şi decembrie 2017 – februarie 2018. 

 
 

         ŞEF BIROU,                                                            

                            Gheorghiţă GÎRD                        

      

 

         Întocmit,  

        insp. Barbu Alina 
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