
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 

                                           HOTĂRÂREA NR.______ 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, pentru perioada noiembrie-decembrie 2020, ianuarie 2021 
 

 
      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit de îndată în şedinţa 

extraordinară din data de 13.11.2020; 
       Având în vedere raportul de specialitate nr.165822/2020 întocmit de Secretarul 

General al Municipiului Craiova prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă 
al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada noiembrie-decembrie 
2020, ianuarie 2021şi referatul de aprobare nr.165826/2020 al Primarului Municipiului 
Craiova; 

  Potrivit Ordinului Prefectului Județului Dolj nr.582/02.11.2020 privind 
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, județul Dolj, art.25 şi art.80 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 493/2009, modificată; 

      În temeiul art.123, art.139 alin.1, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

pentru perioada noiembrie-decembrie 2020,  ianuarie 2021, 
dna./dl.____________. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi persoana desemnată la art.1 vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
  
 

                 INIȚIATOR, AVIZAT, 
                PRIMAR, 
          Mihail GENOIU 

 

SECRETAR GENERAL, 
Nicoleta MIULESCU 

     
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.165822/11.11.2020  
                                                                                                                                                           
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind  alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, pentru perioada noiembrie-decembrie 2020, ianuarie 2021 
 
 

          În conformitate cu prevederile art.123 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 

privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.25 şi art.80 din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.493/2009, modificată şi 
completată, după declararea ca legal constituit consiliul local alege prin vot 
deschis, cu majoritate simplă, preşedintele de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 
luni, pe baza propunerilor formulate, făcute în ordinea alfabetică a consilierilor 
locali. 
           Faţă de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile Ordinului 

Prefectului Județului Dolj nr.582/02.11.2020 privind constatarea îndeplinirii 

condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, modificată şi completată, art.123, art.139 alin.1, art.154 
alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova 
alegerea dnei./dlui.___________ , președinte de ședință care va conduce ședințele 
Consiliului Local al Municipiului Craiova în perioada noiembrie-decembrie 2020, 
ianuarie 2021. 

 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL, 
Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
      



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr.165826/11.11.2020  
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului 

Craiova, pentru perioada noiembrie-decembrie 2020, ianuarie 2021 
 
 
 
 
 

Având în vedere raportul de specialitate al Secretarului General al 
Municipiului Craiova nr.165822/2020, prin care se propune alegerea unui  
președinte de ședință care va conduce ședințele Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în perioada noiembrie-decembrie 2020, ianuarie 2021; 
         În conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului Județului Dolj 

nr.582/02.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire 

a Consiliului Local al Municipiului Craiova coroborate cu prevederile art.136 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
art.25 şi art.80 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului 

Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.493/2009, modificată şi completată, propun spre aprobare proiectul de hotărâre 
privind alegerea unui președinte de ședință care va conduce ședințele Consiliului 
Local al Municipiului Craiova în perioada noiembrie-decembrie 2020, ianuarie 
2021. 

 
 
 
 

 
PRIMAR, 

Mihail GENOIU 
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