ROM ANI A
JUDETUL NEAMT
COMU N A D OBRENI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT de H O T Ă R Ă R E
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pe o perioadă de 3 luni
Consiliul local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- dispoziţiile OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, capitolul III,
sectiunea 2, art. 123, alin. (1) ;
- Referatul de Aprobare nr. 304/20.01.2021privind alegerea noului
presedinte de sedinta pe urmatoarea perioada de 3 luni;
- Regulament de Oraganizare si functionare a Consiliului Local al
comunei Dobreni;
În temeiul dispoziţiilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Sectiunea 3 „Mandatul, rolul si atributiile consiliului local”, art.129, alin.(2), lit.
a) si alin.(3), lit a) precum si art. 196, „Tipurile de acte administrative”, alin. (1),
lit. a);

HOTĂRÂŞTE
Art.1. Se aprobă alegerea doamnei consilier Apintilioaei Maria ca
preşedinte de sedinţă pe o perioadă de 3 luni, respectiv februarie - aprilie
2021, care va conduce sedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate
in aceasta perioada.
Art.2. Se aprobă alegerea domnului consilier Bucur Ionel Sebastian ca
preşedinte de şedinţă supleant, pentru perioada februarie - aprilie 2021.
Art.3. Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta
hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PRIMAR
Vasilica CRETU

ROM ANI A
JUDETUL NEAMT
COMU N A D OBRENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂREA
Nr. 7 din 29.01.2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pe o perioadă de 3 luni

Consiliul local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- dispoziţiile OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, capitolul III,
sectiunea 2, art. 123, alin. (1) ;
- Referatul de Aprobare nr. 304/20.01.2021privind alegerea noului
presedinte de sedinta pe urmatoarea perioada de 3 luni;
- Regulament de Oraganizare si functionare a Consiliului Local al
comunei Dobreni;
În temeiul dispoziţiilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Sectiunea 3 „Mandatul, rolul si atributiile consiliului local”, art.129, alin.(2), lit.
a) si alin.(3), lit a) precum si art. 196, „Tipurile de acte administrative”, alin. (1),
lit. a);

HOTĂRÂŞTE
Art.1. Se aprobă alegerea doamnei consilier Apintilioaei Maria ca
preşedinte de sedinţă pe o perioadă de 3 luni, respectiv februarie - aprilie
2021, care va conduce sedinţele consiliului local şi va semna hotărârile adoptate
in aceasta perioada.
Art.2. Se aprobă alegerea domnului consilier Bucur Ionel Sebastian ca
preşedinte de şedinţă supleant, pentru perioada februarie - aprilie 2021.
Art.3. Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta
hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Ariton Vasile

Secretar General
Petrescu Sanda Daniel
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AVI ZAT
PRIMAR
CRETU VASILICA

REFERAT DE APROBARE
privind proiectul de hotărăre pentru alegerea
preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de 3 luni
Art. 123, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 prevede: „ După declararea
consiliului local ca legal constituit se procedează la alegerea președintelui de
ședință. Alegerea se face prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție.
Durata mandatului președintelui de ședință nu poate fi mai mare de 3 luni”.
Avand in vedere regulamentul de organizare si functionare al consiliului
local care prevede alegerea presedintelui de sedinta in ordine alfabetica urmeaza
ca presedinte de sedinta sa fie doamna Apintilioaei Maria iar presedinte supleant
va fi dl consilier Bucur Ionel Sebastian pentru urmatoarea perioada de 3 luni,
respectiv februarie - aprilie 2021
In consecinta doamna consilier Apintiloaei Maria, va conduce şedinţele
consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta in perioada respectiva.

Secretar General,
Petrescu Sanda Daniela

