ROMANIA

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

HOTARARE Nr.33
local SlNESTljudetul lASl'

privind alegerea ,,Presedintelui de sedin!5" al Consiliului

oentru sedintele din perioada trimestrului ll - 2019

Consiliul local al comunei Sinesti judetul lasi'
Urmare a incetdrii la finele lunii ianuarie 2018 a mandatului de presedinte de sedinta al
domnului consilier Prisacariu Cristinel;
in conformitate cu Prevederile:
-art.3b alin. l coroboratcuart.4l dinLegea nr,21512001 -aadministratiei publicelocale-republicatasi ulterior

-

modificata si completata
-Legii nr.393/2004 -privind Statutul alesilor locali,
-Re-gulamentului de Organizare si Functinare a Consiliului local Sinesti judetul lasi,
ln temeiul art.45 alin.1 coroborat cu art. 115 alin.1 lit. ,,b" din Legea nr.21512001
administratiei pu$ice locale -republicata si ulterior mr:dificatd si completatd'

,a

HOTARASTE:
Art. 1. -Se aproba alegerea ,,Presedintelui desedinta" alConsiliului local

judetul lasi, pentru sedintele ce se vor desfdgura in trimestrul
consilier Radu Constantin.

llal

Sinesti

anului 2019, in persoana domnului

At't.z.--Presedintele de sedinta, exercitfl potrivit Regulamentului de Organizare si
Functionare a Consiliului local Sinestijudetul lasi, urmdtoarele atributii principale:

. -conduce sedintele Consiliului local comunal,
. -semneaza hotararile adoptate de plenul consiliului local chiar daca a votat impotriva acestora, precum
procesul verbal al sedintelor,
. -asigura mentinerea ordiniisi respectarea regulamentului privind desfasurarea sedintelor
. -supune votului consilierilor locali proiectele cle hotarari si orice problema care intra in competenta de

sil

solutionare a acestora:
o -aplica daca este cazul, santiunile prevazute in Statutul alesilor locali sau propune consiliului local
aplicarea 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.
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-consilierului ales potrivit art l -spre stiinta si conformare
-responsabilului cu pagina de internet - spre stiinta si conformare
-lnstitutiei Prefectului judetului lasi, -pentru controlul legalitatii.

Data:28 martie 2019.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,

Contrasemnat conform art.47
din Legea nr.21512001

SEcRETAR,
Jr. Nancy Loghin

