ROMANlA
JUDETUL lA9l
PRTMARIA COMUNEI RO$CANI
CONSILIUL LOCAL ROSCANI

-

Comuna Rotccoai, ludelut lati, RqMANIA;
TeUFdx: (001) 0232 - 25.70.58; Tel. / For : (001) 0232
FISCAL I65I I

-

29.00.60;

H O T A n A R E A nr. 17112.03.2021
privind alegerea unui Pregedinte de godintl pentru tedinta extraordinara a
Consiliului local al comuna Rotcani din data de 12'O?'2O21

CoNSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI, legal constituit, intrunit la
lucrarile gedinlei extraordinare din data de 12 Marlie 2O21;

Avand in vedere :
PJtmaml comunei Roscani, judelul lasi in temeiul art. 133, al. 1 si art. 135, al.8 din
OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ;
prevederile Hoterarii Consiliului Local nr. 03128.01.2021 privind alegerea pregedintelui
de 9ediffi pentru gedintele Consiliului local al comuna Roqcani pentru perioada Februarie

-

Aprilie.
Faptul ca presedintele de sedinta ales pe o perioada de 3luni, dl surugiu Mihai nu s-a
prezentat la sedinta extraordinara a consiliului local Roscani;
Prevederile dispozitiilor al.. 123, al. 3), art.129 din codul Administrativ, aprobat prin

oUG 5712019;
HCL nr. 73116.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare
a consiliului local Roscani.
Luand in considerare aprobarea suplimentarea ordinii de zi conf. art. 135, al.8 din
OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ;
in temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu un
numer de 9 voturi "pentru",O voturi "impotrivi' 9i o"ablineri", din totalul de 11 consilieri locali
alesi;

adopte urmebarea

H

l

OTARARE:

Art Se alege pregedinte de gedinte, domnul consilier local, Aprofirei Dumitru care
va conduce lucririle gedinlei extraordinare a Consiliului Local Ro$cani, in data de 12.03.2021
Art 2 Presedintele de sedinta exercita urmatoarele ahibutii principale :
a) conduce gedinlele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri 9i anunld rezultatul votdrii,
cu precizarea votuilor pentru, a voturilor impotivd gi a ab[inerilor numdrate 9i
evidenliate de secretarut general al unitdlii/subdiviziunii administrativ - teritoiale in
procesul - verbal al gedinlei;
c) semneazd procesul - verbal al gedinlei;
d) asigurd mentinerea ordinii, ?n condiliile regulamentului de organizare gi funclionare

a consiliului local;

e)supunevotuluiconsilieilorlocalioiceproblemdcareintreincompeten|ade
solutionare a consiliului local;
(1) sau propune
0 aitica, dace esr- cazul, sancliunite prevdzute la aft' 233 alin
consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni, dupd caz;

de sedinta indeplinegte alte atributii prevezute de lege'

de
alte insdrciniri date de cStre
regulamentul de organizare 9i functionare a consiliului local sau
consiliul local.

Art3

presedintete

Art4SecretarulPrimarieicomuneiRoscani,iudelullagi'vacomunlcalncople
prezentahotarareprimarului,precumsiDirectieicontroluluilegalitatiiactelorsi
judetului lasi'
contenciosului administrativ din cadrul lnstitutiei Prefectului

Contrasemneaze pentru legalitate'

PRE$EDINTE DE SEDINTA,
Consilier: Aprofirei Dumitru
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