ROMANIA

CoNSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINE$TI
JUDETUL IASI
Tel/fax =O232-325100 cod postal 7O745O

HOTARAREA Nr.93

privind alegerea ,,Presedintelui de sedintS" al Consiliului local SINESTI judetul lASl'
pentru sedintele din perioada trimestrului | - 2019

Consiliul local al comunei Sinesti judetul lasi,

- Urmare a incetdrii la finele lunii ianuarie 2018 a mandatului de presedinte de sedinta al
doamei consilier Pricop Mihaela;
in conformitate cu prevederile:
- art.35 alin. 1 conoboratcu art.41 din Legea nr.21512001 -a administratiei publice locale-republicata si ulterior
modificata si completata.
-Legii nr.393i200zl -privind Statutul alesilor local.,
-Regulamentului <ie Organizare si Functinare a Consiliului local Sinesti judetul lasi,
- rn temeiul art.45 alin.1 coroborat cu ad. 115 alin.1 lit. ,b" din Legea nr.21512001 ,a
administratiei publice locale -republicata si ulterior modificatd si completatS,

HOTARASTE:
Art. 1. -Se aproba alegerea ,,Presedintelui de sedinta" al Consiliului local Sinesti
judetul lasi, pentru sedintele ce se vor desfdgura in trimestrul I al anului 2019, in persoana domnului
consilier Prisacariu Cristinel.

Art. 2. --Presedintele de sedinta, exercitd potrivit Regulamentului de Organizare si
Functionare a Oonsiliului local Sinesti judetul lasi, urmdtoarele atributii principale:

. -conduce sedintele Consiliului local comunal,
. -semneaza hotararile adoptate de plenul consiliului local chiar daca a votat impotriva acestora, precum si
procesul verbal al sedintelor,
. -asigura mentinerea ordiniisi respectarea regulamentului privind desfasurarea sedintelor
. -suoune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si orice problema care intra in competenta de
solutionare a acestora:
. -aplica daca este cazul, santiunile prevazute in Statutul alesilor locali sau propune consiliului local
aolicarea de asernenea sanctiuni:
. -indeplineste orice atributii prevazute de lege, de Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului
local Sinesti, sau insdrcinari date de catre consiliul local

Art. 3. -lSecretarul comunei va comunica prezenta

.
.

o

.

hotarare.

-primarului comunei -spre stiinldt
-consilierului ales potrivit art. 1 -spre stiinta si conformare
-responsabilului cu pagina de internet - spre stiinta si conformare
-lnstitutiei Prefectulul judetului lasi, -pentru controlul legalitatit.

Contrasemnat conform art.47
din Legea ff.21512001

SEcRETAR,
Jr. Nancy Loghin

Adoptatd astazi: 18

decembrie 2018

