ROMANIA

coNsrl,rul, LocAL AL coMUNEr SINE$Tr
JUDETUL IASI
Tel/fax =O232-325100 cod postal 7O745O

HOTARARE

Nr.6O

privind alegerea ,,Presedintelui de sedinlS" al Consiliului local SINESTI judetul lASl,
pentru sedintele din perioada trimestrului lV - 2019

Consiliul local al comunei Sinesti judetul lasi,

- Urmare a incetdrii la finele lunii septembrie20l9 a mandatului de presedinte de sedinta al
domnului consilier Sirghe Gabriel;
In conformitate cu prevederile:
- aft..123 alin. 1 din O.U,G.R. nr,5712019-privind Coduladministrativ,
-Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului local Sinesti judetul lasi,
ln temeiul art. 139 alin.1 din O.U.G.R, nr.5712O19-orivind Codul administrativ.

HOTARASTE:
Art. 1. -Se aproba alegerea ,,Presedinteluide sedinta" al Consiliului local Sinesti
judetul lasi, pentru sedintele ce se vor desfagura in trimestrul lV al anului 2019, in persoana domnului
consilier Tomugescu Lucian.

Art.2. -Presedintele de sedinta, exercitd potrivit Regulamentului de Organizare si
Functionare al Consiliului local Sinesti judetul lasi, urmitoarele atributii principale:
a) conduce gedin[ele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrAri 9i anuntd rezultatul votdrii, cu
precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivd gi a abtinerilor numdrate gi evidentiate de secretarul
general al unitdtii/subdiviziunii administrativ - teritoriale in procesul - verbal al gedintei;
c) sgmneaza procesul - verbal al gedin{ei;
d) asigurd mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare 9i functionare a
consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemd care intr5 in competenta de solulionare a
consiliului local;
f)aplicd, dacd este cazul, sanctiunile prevdzute ler art.233 alin. (1)sau propune consiliului
aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupd caz;
g) indeplinegte alte atribufii prevdzute de lege, de regulamentul de organizare 9i functionare a
consiliului local sau alte insdrcindri date de cdtre consiliul local.

Art. 3. -Secretarul

comunei va comunica orezenta hotarare:

-primarului comunei -spre stiin!5,
- consilierului ales potrivit art. 1 -spre stiinta si conformare,
- responsabilului cu pagina de internet - spre stiinta si conformare,
- Institutiei Prefectului judetului lasi, -pentru controlul legalitatii.

Data: 18 septembrie 2019.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,

Sirghe Gabriel
Contrasemnat conform art,47
din Legea nr.21512001

SECRETAR,

