ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZAU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.14/29.03.2013
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru urmatoarele 3 luni

Consiliul Local al comunei Scutelnici, Judetul Buzau
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Scutelniic , inregistrat sub
nr.1753/22.03.2013;
- raportul secretarului comunei Scutelnici , inregistrat sub nr .1752/22.03.2013;
-raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Scutelnici , inregistrat sub
nr.1754/22.03.2013;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Scutelnici,
nr.26/01.08.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local al Comunei Scutelnici;
-prevederile art.35 alin(1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale
,republicata, cu modificarile si completarile ulterilare;
În temeiul prevederilor art, 41 şi art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Domnul Cretu Constantin, se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului
Local al comunei Scutelnici pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna aprilie 2013.
Art.2 Secretarul comunei Scutelnici , va comunica prezenta hotarare persoanelor
si institutiilor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

PRUNA AUREL
POPA DUMITR

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru , 0 abtineri, 0 voturi impotriva

COMUNA SCUTELNICI
Nr.1752/22.0..2013

RAPORT
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Prin
Având în vedere că, începând cu luna ianuarie , încetează perioada pentru care a
fost ales preşedinte de şedinţă, iar potrivit art.35 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al
majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioada de cel
mult 3 luni, care va conduce şedinţele Consiliului şi va semna hotărârile adoptate de
acesta”, propun adoptarea de către Consiliul Local Scutelnici a unei hotărâri privind
alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Scutelnici pe o perioadă
de 3 luni, începând cu luna aprilie 2013.

SECRETAR,
POPA DUMITRU

