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. PROIECT.

JUDETUL SUCEAVA
COMUNA STRAIA
CONSILIUL LOCAL

HorinAne
privind alegerea pregedintelui de SedintS

Consiliul local al comunei Straja, judetul Suceava;
Av6nd in vedere:
Expunerea de motive intocmit5 de dl. Juravle Mihai, primarul comunei, inregistrat6 sub nr.
7375 din 16.11.2018;
Raportulde specialitate al secretaruluicomunei, inregistrat sub nr" ....... din ........................;
Rapoftul de avizare al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina,
apararea ordinii si Iinistii publice, a drepturilor cetatenilor, inregistrat sub nr. .........din ........................;

-

In conformitate cu dispozi[iile

at. 35 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr.

2L51200L, republicatS, cu modificirile gi completSrile ulterioare gi ale art. 9 alin. (1)

;i (2) 9i art.

10 din

Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de
organizare gi functionare a consiliilor locale, aprobatd cu modific6ri gi complet5ri prin Legea nr.
67312002;

ln temeiul dispoziliilor art. 115 alin. (1) lit. b) din

Legea administraliei publice locale nr.

2151200t, republicatS, cu modificSrile gi completirile ulterioare,

H

OTi nA$T

Aft. 1. (f) Aege prin vot
consilier......

E:

deschis,

ca

pregedinte

de gedinti pe

dl./d-na

.............pe o perioad5 de .......,..... luni, incep6nd cu

luna noiembrie 2018.

(2) tn

exercitarea

mandatului,dl./d-na

................va

indeplini atribuliile prev5zute la art. trO din OG nr. 35/2002.
Aft. 2. Secretarul comunei Straja va asigura comunicarea prezentei hot5r6ri.
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JUDETUL SUCEAVA
PRIMARTA COMUNEI STRA'A

N,....Yi.W-......din.....1.Q.../!..,.|?P.t!.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectulde hotirAre privind ategerea pregedintelui de gedinti

o

Alegerea pregedintelui de sedint6 se face pe o perioad5 de maximum trei luni.
Prin HCL nr. 33 din 24.08.2018, dl. Pintescu Vasile a fost ales pregedinte de gedin!5 pentru
perioad5 de 3 luni, incep6nd cu luna august 2018. Mandatul acestuia a expirat in luna octombrie.

Astfel, se impune adoptarea unei hot5rSri pentru alegerea unui nou pregedinte de gedin!5, care va
conduce lucrSrile consiliului localincep6nd cu luna noiembrie 2018, pe o perioadS de maximum 3 luni.
Pregedintele de gedin!5 se alege dintre membrii s5i, prin vot deschis al majoritSlii
consilierilor in funclie.
Pregedintele de gedinlE conduce gedinlele consiliului local 9i semneaz5 hot5r6rile adoptate.
Acesta indeplinegte si alte atribufii stabilite de lege.
Pentru aceste motive, vH rog sE faceli propuneri nominale pentru alegerea pregedintelui
de Sedin!5 precum 9i pentru perioada pentru care este ales.
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