
 
HOTĂRÂREA NR.132 

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Mangalia 

 pentru următoarele 3 luni 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 

30.09.2021, 

Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre nr.169/13.09.2021 inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de 

membrii Consiliului Local al Municipiului Mangalia, conform procesului – verbal al ședinței; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.66559/13.09.2021; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului Relația cu Consiliul Local din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.66808/14.09.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.65/09.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local 

Mangalia pentru următoarele 3 luni; 

• Prevederile art.123 – președintele de ședință din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile art.7 și art.8 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al 

Municipiului Mangalia aprobat prin H.C.L. nr.279/23.12.2021; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie, al Comisiei 

Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și al Comisiei Sociale, Sănătate, Culte și Învățământ din 

cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia;  

 În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) și alin.(14), art.138, art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), 

art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și com-

pletările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru o perioadă de 

cel mult 3 luni, în persoana domnului ANDREI DANIEL – SORIN. 

 

Art.2 Președintele de ședință desemnat la art.1 din prezenta hotărâre va conduce ședințele consiliului local 

şi va semna hotărârile adoptate. 

 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre domnului Andrei Daniel 

– Sorin, membrilor Consiliului Local al Municipiului Mangalia, direcțiilor și serviciilor de specialitate în 

vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, precum și Instituției Prefectului – Județul 

Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la 

cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 16 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 voturi 

”abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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