
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
  PROIECT          

                            

  HOTĂRÂREA NR.____ 
privind desemnarea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 

Municipiului Craiova, pentru perioada mai-iulie 2021 
 
 
 
      Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 

22.04.2021; 
      Având în vedere referatul de aprobare nr.62350/2021, raportul nr.67738/2021 

întocmit de Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă şi 
raportul de avizare nr.67742/2021 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune desemnarea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada mai-iulie 2021; 

       Potrivit art.25 și 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 și completată; 

   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, 
modificată și completată; 
  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

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

pentru perioada mai-iulie 2021, 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, 
     Lia-Olguța VASILESCU 

 

SECRETAR GENERAL, 
Nicoleta MIULESCU 

     
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă 

Nr. 62350 / 05.04.2021          

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind  alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al Municipiului Craiova, pentru perioada mai-iulie 2021 

În conformitate cu prevederile art. 123 din  Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  coroborat cu prevederile 
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 şi completată , 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.  

Având în vedere că mandatul preşedintelui de şedinţă desemnat pentru 
perioada: februarie – aprilie 2021prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova  nr.2/2021  încetează,  în conformitate cu prevederile art. 123 din  
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ şi 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
493/2009, modificată şi completată, propunem promovarea pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare din data de 22.04.2021   a proiectului de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru perioada:  mai – iulie 2021. 

PRIMAR, 

Lia-Olguţa Vasilescu 

 

Întocmit, 

Şef birou, 

Gîrd Gheorghiţă 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă 

Nr.67738 / 13.04.2021      

RAPORT 

 privind  alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, pentru perioada: mai-iulie 2021 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova  nr. 2 /2021 a fost 
desemnat preşedinte de şedinţă dl. Dindirică Lucian Costin cu atribuţii de 
conducere  a şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Craiova organizate în 
perioada: februarie-aprilie 2021. 

În conformitate cu prevederile art. 123 din  Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  coroborat cu prevederile 
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 şi completată , 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.  

Având în vedere cele prezentate mai sus,   în conformitate cu prevederile art. 
123 din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 
Municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 493/2009, modificată şi completată, se impune adoptarea unei noi 
hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Craiova pentru alegerea unui 
preşedinte de şedinţă care să conducă şedinţele Consiliului Local al Municipiului 
Craiova în perioada : mai-iulie 2021. 

 
                Şef Birou,                                       Întocmit,  
            Gheorghiţă GÎRD               Alina BARBU 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                     Îmi asum responsabilitatea pentru 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului             fundamentarea, realitatea și legalitatea       
                                                                                            întocmirii acestui act oficial 
      Data: 13.04.2021                                                        
     Semnătura:                                                                       Data: 13.04.2021 

                                                                                 Semnătura: 



   

 
 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr. 67742 / 13 .04.2021 

 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 
 
 Având în vedere: 

- Raportul nr.67738 /13.04.2021  întocmit de Biroul Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă 
Documente şi Arhivă; 

- În temeiul prevederilor art. 123 din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ  ; 

- Potrivit Legii nr.514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic; 

 
 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 
 
 
 
   Propunerea Biroului Relaţii cu Consiliul Local, Evidenţă Documente şi Arhivă 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada: mai - iulie 2021. 
 
 
 
 
 
      Direcția Juridică, Asistență de Specialitate 
                 și Contencios Administrativ 
   Director executiv,             Întocmit, 
                    Ovidiu MISCHIANU         cons.jur. Gheorghita GIRD 
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