ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Straja, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Expunerea de motive întocmită de dl. Juravle Mihal, primarul comunei, înregistrată sub nr.
3486 din 16.06.2017;
Raportul de specialitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr
din
;
Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publica locala, juridica si de disciplina,
apararea ordinii si liniştii publice, a drepturilor cetatenilor, înregistrat sub nr
din
;
în conformitate cu dispoziţiile art. 35 alin. U ) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 10 din
Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
673/2002;
în temeiul dispoziţiilor art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.
consilier
luna iulie 2017.

(1)

Alege

prin

vot

deschis,

ca preşedinte de
pe o perioadă de

şedinţă pe dl./d-na
luni, începând cu

(2) în exercitarea mandatului,dl./d-na
îndeplini atribuţiile prevăzute la art. 10 din OG nr. 35/2002.
Art. 2. Secretarul comunei Straja va asigura comunicarea prezentei hotărâri.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţa

Alegerea preşedintelui de şedinţă se face pe o perioadă de maximum trei luni.
Prin HCL nr. 5 din 07.04.2017, d-ra Juravle Ana a fost aleasă preşedinte de şedinţă pentru
o perioadă de 3 luni, începând cu luna aprilie 2017. Mandatul acesteia expiră în luna iunie. Urmare
expirării mandatului d-rei Juravle Ana, se impune adoptarea unei hotărâri pentru alegerea unui nou
preşedinte de şedinţă, care va conduce lucrările consiliului local începând cu luna Iulie 2017, pe o
perioadă de maximum 3 luni.
Preşedintele de şedinţă se alege dintre membrii săi, prin vot deschis al majorităţii
consilierilor în funcţie.
Preşedintele de şedinţă conduce şedinţele consiliului local şi semnează hotărârile adoptate.
Acesta îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege.
Pentru aceste motive, vă rog să faceţi propuneri nominale pentru alegerea preşedintelui
de şedinţă precum şi pentru perioada pentru care este ales.
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