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HoTARAREA nr. 48/29.08.201 9
privind alegerea presedintelui de gedinli a Consiliul Local al comunei Roscani,.iudetul lasi

CONSILIUL LOCAL

AL COMUNEI ROSCANI,

legal constituit, intrunit

la

lucrdrile Sedinlei ordinare din data de 29 AUGUST 2019

Avand in vedere:
Primarul comunei Roscani, judelul lasi in temeiul art. 134, al. 1 si art, 135, al 7 din OUG
nr. 57 12019 privind Codul Administrativ;
Prevederile HotdrArii Consiliului Local Roscani nr.16 din 28.07 2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare gi funclionare al consiliului Local al comunei Roscani;
Referatul cu nr. 260/25.07.2019 initiat de dna secretar Petcu Mihaela.
LuAnd act de expunerea de motive inregistratd sub nr. 261 din 25.07.2019, initiata de
primarul comunei Roscani;
prevederile an. 123 art. 133, art. 136 din OUG N. 5712019 privind codul

-

,

administrative;
- prevederile Legii nr. 5212003, privind transparent decizionala in administratia publica.
Avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Roscani, jud, lasi;

Votul liber exprimat al consiliului local Roscani prezenti in cadrul qedinlei ordinare

10

voturi pentru;
Dispozitiile arl.129 al.1 , din Codul Administrativ, aprobat prin OUG 5712019;
ln temeiul art. 139 alin.1, coroborat cu art. 196 al. 'l , lit. a) din Codul Administrativ, aprobat prin
oUG 57/2019;

Art.1 Se alege pregedinte de gedinti al consiliului Local al comunei Roscani pe o
perioadd de 3 luni, incep6nd cu luna SEPTEMBRIE 2019, dna/dl consilier local Aprofirei
Dumitru.
Art.2 Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale :
a) conduce gedinlele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri gi anunld rezultatul votdrii, cu
precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivd gi a ablinerilor numdrate gi evidentiate
de secretarut general al unitdlii/subdiviziunii administrativ - teritoriale in procesul - verbal
al gedinlei;
c) semneaze procesul - verbal al gedintei;
d) asigurd menlinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare gi funclionare a
consiliului local;

e) supune votului consilierilor locali orice problemd care intrd in competenta de
solutionare a consiliului local;
f) aplicd, dace eslr- cazul, sancliunite prevdzute la aft. 233 atin. (1) sau propune
consiliului aplicarea unor asemenea sanclruni, dupd caz;

Ad.3 Presedintele de sedinta indeplinegte alte atribulii prevdzute de lege,

de
regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului local sau alte insercinari date de citre
consiliul local.
Ad.4 Secretarul Primariei comunei Roscani, judelul lagi, va comunica in copie prezenta

hotarare primarului, precum

si

Direcliei controlului legalitatii actelor

si

Contenciosului

administrativ din cadrul lnstitutiei Prefectului judetului lasi.

PRE$EDtNTE DE g
Consilier: Surugiu, M
(semnetura)

NT A,

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secreta r, Petcu M ihaela
(sem natura)

7)

2.

