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HOTARAREA nr. 32/30.05.2019
privind alsgerea preqedintelui de gedinla a Consiliul Local al comunei Roscani, judetul lasi

CONSILIUL LOCAL

AL COMUNEI ROSCANt,

tegat constituit, intrunit

ta

lucrdrile gedinlei ordinare din data de 30 MAI 2019,
Av6nd in vedere

ln

temeiut prevederilor art. 45 din legea administraliei publice locale nr. 215/2001 ,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Prevederile HotirArii Consiliului Local Roscani nr.16 din 28.07.2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare gi functionare al Consiliului Local al Comunei Roscani;
Referatul cu nr. 161/25.04.2019 initiat de dna secretar Petcu Mihaela.
LuAnd act de expunerea de motive inregistrati sub nr. 162 din 25.04.2019, initiata de
primarul comuner Roscanr;
- prevederile Legii nr. 54412001 , privind liberal acces la informatiile de interes public, cu
modifrcarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 5212003, privind transparent decizionala in administratia publica.
- raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local;

- votul liber exprimat de catre toti consilierii

prezenti in cadrul sedintei ordinare, 9

VOTURI PENTRU;
in temeiul prevederilor art. 35, art. 41 , afi. 44 9i art, 1 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
21512001 privind administratia publicA locali, republicati cu modificirile gi completdrile
ulterioare;

OTARASTE

Art,

Se alege pregedinte de Sedinti al Consiliului Local al comunei Roscani pe
perioadd de 3luni, incep6nd cu luna IUNIE 2019, dna/dl consilier local Surugiu Mihai;
Art 2 Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale

o

:

- 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 adoptaii
acestora, precum si procesul-verbal ;
- asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintetor;
- supune votului consilierilor orice probleme care intra in competenta de solutionare a
consiliului ;

- aptica, daca esle cazul, sanctiunile prevazute de

statutut alesilor locali sau propune

consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni ;

Arf.3 Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege
sau

insarcinari date de consiliul local.

Arf.4 secretarul primariei comunei Roscani, judelul la9i, va comunica in copie prezenta
hotarare primarului, precum si Directiei controlului legalitatii actelor

administrativ din cadrul lnstitutiei prefectului judetului lasi.
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PRE9EDINTE DE $EDINTA,
Consil er Hutu Vasile
(semndtura)

si

Contenciosului

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secretar: Petcu Mihaela
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