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f A n A n E A nr.46 din 27'08'2020
qedinli
privind alegerea preqedintelui de

coNslLluL LOCAL AL COMUNEI RoscANl,

legal constituit, intrunit la

lucririle gedin[ei ordinare din data de 27 august 2020;
Avand in vedere :

inregistrat sub nr'
AnalizandreferatuldeaprobarealPrimaruluicomuna Rogcani,
specialitate al Secretarului comuna Roqcani,
267130.07.2020, in calitate de iniliator, raportul de
inregistrat sub nr. 269130.07 .2020.

de
prevederile Hotirarii consiliului Local nr. 27128.05.2020 privind alegerea pregedintelui
perioada iunie - august'
gedin[i pentru gedinlele consiliului local al comuna Roscani din
autoritatilor administratiei
ordonanta de urgent nr.44t2o2oprivind prelungirea mandatelor
pentru organizarea alegerilor locale din
pubrice rocare cuprinse in perioada 2016-2020,unere masuri
privind Codul administrative;
anul2O2O,precum si modificarea OUG nr.57t2019
privind codul
(1)
9i (4) din o'u'G' nr' 5712019
in conformitate cu prevederile art. 123 alin.
al comuna
local
gi funclionare a consiriurui
administrativ, precum gi Reguramenturui de organizare
Rogcani,

actelor
prevederile Legii nr. 24:2OOO privind normele de tehnici legislativa pentru elaborarea
normative, republicati, cu modificirile 9i completirile ulterioare,
teritoriului si urbanism'
Raportul de avizare al comisiei pentru agricultura, amenajarea
Roscani inregistrat cu nr' 300
protectia mediului si turismului din cadrul consiliului Local al comunei
culte, invatamant, sanatate si familie'
din 24.Qg.2020si al comisiei pentru activitati social-culturale,
protectia copilului, tineret si sport integistrat cu nr.304125.08.2020;
prin oUG 57/2019;
Dispozitiile art.129 din codul Administrativ, aprobat
sedintei ordinare si anume 7
Votul liber exprimat de catre toti consilierii prezenti in cadrul

voturi pentru;
(1) lit. a) din OUG
in temeiul dispozitiilor art' 5 lit' k) art. 129 9i art. 196 alin.
privind Codul administrativ;

nr'

5712019

HOTANARB:

Zvaristi Mihaela care Va
Art.1 Se alege pregedinte de gedin[i, domnul/doamna
pe o perioadi de 1 luni ( septembrie
rucrdrire gedin[eror consiriurui Locar Roqcani,

conduce
2020).

Art.zPresedinteledesedintaexercitaurmatoareleatributiiprincipale'
a) conduce sedintele consiliului local;
b) stabilegte timpul alocat dezbaterii fiecdrui proiect de hotdrare;

c) stabilegte, in func[ie de timpul alocat fiecirui proiect de hotirAre qi de

numdrul
fiecdrui consilier local;
consilierilor inscriqi la cuv6nt, timpul alocat luirii de cuvAnt
de citre initiator
d) presedintele de gedinli este obligat sd asigure luarea cuvintului
pentru sustinerea proiectului de hotirAre ori de cAte ori acesta o soliciti;
votirii,
e) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdriri si anunld rezultatul
ablinerilor numirate 9i
cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivi si a
in procesul-verbal
eviden[iate de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale

al qedin[ei;
f) semneazd procesul-verbal al gedinfei;
g) asigurd mentinerea ordinii, in condi{iile regulamentului de organizare sifunclionare
a consiliului local;
in competen(a de
h) supune votului consilierilor locali orice problemd care intri
solutionare a consiliului local;
i) aplicd sanc[iunile previzute la art.233 alin. (1)din Cod sau propune consiliului
aplicarea unor asemenea sancliuni, dupd caz;
j) indeplineste alte atribulii prevSzute de lege, de regulamentul de organizare 9i
local'
funclionare a consiliului local sau alte insdrcindri date de citre consiliul

jude[ul lagi, va comunica in
Art.3 Secretarul general al Primariei comunei Roscani,
1 precum si Directiei
copie prezenta hotarare primarului, persoanei nominalizate la art'
lnstitutiei Prefectului
controlului legalitatii actelor si contenciosului administrativ din cadrul
judetului lasi.

Contrasemneazi pentru legalitate'
M i h ael a
Secreta r G ene r&slt
(semndtura)

Hotdr6rea a fost adoPtatd cu votul a 7 consilieri,,Pentru",
0,,impotrivi",
0,,ablineri".
Nr. consilieri Prezenli: 7
Nr. consilieriin functie: 10

