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H O TA

-

RA n

29.00.60;

EA

nr.9 din 21.02.2020

privind alegerea preqedintelui de qedinli pentru gedinlele
Consiliului local al comuna Roqcani pe o perioadl de S luni

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI,
lucrarile gedinfei ordinare din data de

Avand in vedere

2l

legal constituit, intrunit la

febru arie 2020;

:

Primarulcomunei Roscani, jude(ul Iasiin temeiul art. 133, al. I si art. 139 din OUG nr.
57 12019 privind Codul Administrativ;
Analizand referatul de aprobare al Primarului comuna Rogcani, inregistrat sub nr.
16123.01.2020, in calitate de iniliator, raportul de specialitate al Secretarului comuna Rogcani,
inregistrat sub nr. 13123.01.2020.
Prevederile Hotirdrii Consiliului Local nr. 66128.1 1.2019 privind alegereapregedinteluide
gedint[ pentru gedinlele Consiliului local al comuna Rogcani din perioada decembrie-februarie.
in conformitate cu prevederile art.l23 alin. (l) qi (4) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ, precum gi Regulamentului de organizare gi funcfionare a Consiliului local al comuna
Roqcani,
Prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor
normative, republicatd, cu modific[rile qi completirile ulterioare,
Raportul de avizare al Comisiei pentru activitati economic-financiare, munca si protectie
sociala, juridicadin cadrul Consiliului Local al Comunei Roscani inregistrat lanr.5l din 19.02.2020,
Comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, protectia copilului,
tineret si sport integistrat cu nr. 56119.02.2020, si a Comisiei pentru agricultura, amenajarea
teritoriului si urbanism, protectia mediului si turismului din cadrul Consiliului Local al Comunei
Roscani inregistrat cu nr. 59 din 20.02.2020;

Dispozitiile art.129 din Codul Administrativ, aprobat prin OUG 5712019;
in temeiul art. 139 alin. (l) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu un numir de 8
voturi "pentru",..0....voturi "impotrivd";i ,..0.."abtineri". din totalul de l0 consilieri locali alesi;
adoptd urmdtoarea

H

OTANARE:

pregedinte de gedinti, doamna Mihai Aurica care va conduce lucririle
gedinlelor Consiliului Local Rogcani, pe o perioade de 3 luni ( martie 2020 - mai 2020).
Art.2 Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale :
a) conduce Sedinlele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de holdrari Si anunld rezultatul votdrii, cu precizarea
voturilor pentru, a voturilor tmpotrivd Si a ablinerilor numdrate Si evidenliate de secretarul general al
unitdlii/subdiviziunii administrativ - teritoriale in procesul - verbal ql Sedinlei;
c) semneazd procesul - verbal al Sedinlei,'

Art.l Se alege

d) asigurd mentrinereo ordinii, in condi1iile regulamentului de organizare
sifunclionare a consiliului
local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemd care intrd tn competenla de solulionare a
consiliului local;
fi aplica, dacd este cazul, sancliunile prevdzute la art. 233 alin. (l) sau propune consiliului aplicarea
unor asemenea sanctriuni, dupd caz;
Art.3 Prcsedintele de sedinta indeplinegte alte atribu(ii prevdzute de lege, de regulamentul de
organizare 9i funclionare a consiliului local sau alte ins[rcinari date de c[tre consiliul local.
Art.4 Secretarul Primariei comunei Roscani, judeful [agi, va comunica in copie prezenta
hotarare primarului, precum si Directiei controlului legalitatii actelor si Contenciosului adrinistrativ
din cadrul Institutiei Prefectului judetului Iasi.

PRE9EDt
Consilier:

Contrasemneazi rentf legalitate,
Secrefar General,
Lacramioara
(semndtura)

