ROMANIA

CoNSILIUL LOCAL AL COMUNET
JUDETUL IA$I

STNESTT

Tel/fax = O232 325100 cod postal 7O745O

privind

HOTARARE

Nr.

104

alegerea ,,Presedintelui de sedinffr" al Consiliului local Sinegti, judetul Iagi,
pentru sedinJele Consiliului Local Sineqti ce vor avea loc in trim.I al anulul2022

Consiliul local al comunei SineEti, judetul IaEi,
Utmare a incetdrii la finele lunii decembri e 2021
pentru sedintele aferente trim. IV al anului 2021.
In conformitate cu prevederile:

a

mandatului de presedinte al domnului consilier Paftald Adrian.

- art.723 alin. (1) din O,U.G.R. nr.5712019-privind Codul administrativ, cu modificari si completari;
- Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului local Sinegti, judetul laEi,aprobat prin H.C.L. SineEti
nr.80 din 20.12.2019,modificat si completat prin H.C.L. Sineqti nr.3 din29.01.2021

In temeiul art.739 alin.(l)

Art.

din O.U.G.R. nr.5712019-privind Codul administrativ, modificat si completat,

HorAnAgrE:

-Se aprob6 alegerea ,,Presedintelui de sedinfS" al Consiliului local SineEti, judetul Iagi,
pentru sedintele ce se vor desfrgura in trimestrul I al anului 2022, in persoana domnului consilier Pricop Ioan.
Art.2. -Presedintele de sedinta, exercitd potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare al
Consiliului local Sinesti judetul Iasi, urmdtoarele atributii principale:
a) conduce gedinlele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri gi anunld reztltalul votdrii, cu precizarea
voturilor pentru, a voturilor impotrivd gi a abtinerilor numdrate gi evidenliate de secretarul general al
unitAfli/subdiviziunii administrativ - teritoriale in procesul - verbal al gedin{ei;
c) semneazd procesul - verbal al gedinfei;
d) asigurd menJinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare gi funcJionare a consiliului
local;
e) supune votului consilierilor locali orice problem[ care intrf, in competen]a de soluJionare a consiliului
local:
f) aplicd, dacd este cazul, sancJiunile prevf,zute la art. 233 alin. ( 1 ) sau propune consiliului aplicarea unor
asemenea sanctiuni, dupd, caz;
g) lndeplinegte alte atributii prevdzute de lege, de regulamentul de organizare qi funclionare a consiliului
Iocal sau alte insdrcinbri date de cf,tre consiliul local.
Art. 3. -Secretarul general al comunei va comunica prezentahotarare:
1.

- primarului comunei -spre stiinj6,

- consilierului ales potrivit art, I -spre stiinta si conformare,
- responsabilului cu pagina locald de internet - spre stiinta si conformare,
- Institutiei Prefectului judetului Iasi, -pentru controlul legalitatii.

PRES
Contrasemnat conform art.7 40

alin.(l) din O,U.G.R.

nr.57 12019

SECRETAR GENERAL.
Nancy Loghin

Data: 17 decembrie 2021.

