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HOTĂRÂREA nr. 28/24.11.2016
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna Decembrie, 2016 - Februarie, 2017

Consiliul Local al comunei Roscani, jud. Iasi, intrunit in sedinta ordinara, astazi
24.11.2016
Avand in vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Roscani nr. 347/28.10.2016, precum şi raportul
secretarului comunei Roscani nr. 348/28.10.2016, privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
În conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 673/2002 privind aprobarea O.G.nr. 35/2002;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Roscani nr. 16/28.07.2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Roscani;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Referatele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Roscani.
În temeiul prevederilor art. 35, art. 41 şi art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI, JUD. IASI
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Domnul consilier Surugiu Mihai se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al
comunei Roscani pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna Decembrie 2016.
Art.2 Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale :
- conduce sedintele consiliului local ;
- supune votului consiliului local proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta
rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor ;
- semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii
acestora, precum si procesul-verbal ;
- asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor ;
- supune votului consilierilor orice probleme care intra in competenta de solutionare a
consiliului ;
- aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune
consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni ;
Art.3 Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau insarcinari
date de consiliul local.

Art.4 Secretarul Primariei comunei Roscani, judeţul Iaşi, va comunica in copie prezenta
hotarare primarului, precum si Directiei controlului legalitatii actelor si Contenciosului administrativ
din cadrul Institutiei Prefectului judetului Iasi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Consilier local :
VASILE Andronic

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI
MIHAELA Petcu

Nr. 28 adoptată în şedinţa din data de 24.11.2016, Cu un număr de 11 voturi pentru, 0
impotriva, 0 abtineri din numărul total de 11 consilieri în funcţie .

