Proiect nr

1

Aviz toate comisiile

ROMANN
JUDETUL NEAMT
oRA$UL BTCAZ
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alegerea pretedintelui de gedin!;

local al ora$ului Bicazjudelul Neam!;
^ln temeiulConsiliul
art.35 alin. (1)din Legea nr.215/2001 privind administralia publicd
locald, republicatd cu modifjceriie $i completdrile ulterioare, ale art.8 atin. (l)din
Ei
Regulamentul de Organizare Qi funclionare a Consiliului Local, aprobat prin H,C,L.
nr. 135/29.09.2016
HOTARA9TE:

Articol unic: - Alege pe domnul/a

ca pregedinte
de gedlnle pe o perioadb de 3 luni, respectiv pend in luna august 2017, inclusiv.

Primar- Ni

GEAN

IEXPUNERE DE MOTIVE

privincl alegerea pregedintelui de sedinta

Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 21Sl2001 privind administralia publicd locale,
republicaE, cu modificdrile $i completerile ulterioare, gi ale art. g alin, (1) din Regulamentul
de Organizare $i funclionare a Consiliului Local, aprobat prin H.C.L, nr. 1 35/2-9.09.2016,
Consiliul Local alege un preEedinte de gedintd pentru cel mult 3luni de zile,
Expirdndu-se termenul pentru care a fost aleasd ca pre$edinte de
Eedintd doamna
Florica Budaci, Consiliul Local va alege un alt presedinte Ab seOinta din rdndul membrilor

-.

sdi.

Fald de cele afdtate mai sus, am iniliat prezentul proiect de hotdrare pe care il
supun dezbaterii si aprobdrii Consiliului Local,

Primarul
Nicola

RAPORT

privind alegerea pregedintelui de gedinti

art 35 alin, ('1) din Legea nr. 21512001 a administra[iei publice locale, @ 9i ale
art. 8 alin (1) din Regulamentul de organizare $i funclionare a Consiliului Local, apiobat
prin H.C.L. Nr, 135/29.09,2016 Consiliul Local alege un pregedinte de gedinld peniru cel
In temeiul

mult trei luni de zile,
La gedinta din data de 30.03.2017, Consiliul Local, prin Hotdrarea nr. 30 a ales ca
pregedinte de $edint; pe doamna Budacd Florica pentru o perioadi de 3luni, respectiv
luna
mai 2017, inclusiv.

ExpirAndu-se termenul penhu care a fost aleasi, Consiliul Local va aleoe un alt
presedinte de sedinte din rendul memebrilor sdi.

Proieciul de hotdrdre iniliai de primarul oragului respectd condiliile de legalitate si
poate fi supus aproberii Consiliului Local,

intocmit
Consilier Juridic
Pop.Rdzbuc Adriana Marinela

