ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEIVALEA URSULUI

HOTĂRÂRE
Nr. 5 din 31.03.2020

2020,

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: Aprilie-Iunie 2020.
Consiliul local al comunei Valea Ursului, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.03

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile;
- art.15 alin.(2) ,art.l20 alin.(l) si art.121 alin.(l) si alin.(2) şi art.136 alin.(4) din Constituția
României, republicata;
- art.10 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările si
completările ulterioare,
- art. 1, alin.(2), art. 12 alin.(l) şi alin.(4), art.129 alin.(l) si alin.(2) lit.a) combinat cu alin.(3)
lit. (a) , art. 138 alin.(6), alin.(8)-(10), alin. (14) si alin.(16) , art.139 alin.(5), alin.(11) si alin.(12). art-140
alin. (l) si alin. (2), art.139, art.197, art.198, art,199,art.233 alin.(2), art.234, art.235, art.236 si art.240
alin.(l) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi alin. (5) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE ,

Art. 1. Se alege ca președinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni, respectiv; aprilie mai şi iunie a.c.
domnul consilier NAZARE IOAN
Art.2. Președintele de şedinţă exercită următoarele atribuții principale:
a) conduce ședințele consiliului local
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâre şi anunță rezultatul votării, cu
precizarea voturilor pentru , a celor împotriva si a “abținerilor ”,numărate si evidențiate de secretarul
general al comunei in procesul verbal al sedintei,
c) semnează procesul verbal al sedintei,
d) asigura menținerea ordinii, in condițiile regulamentului de organizare si funcționare a
consiliului local,
e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de soluţionare a
consiliului local,
f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art.233 alin.(l) din Ordonanţa de urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ sau propune Consiliului Local aplicarea unor
asemenea sancțiuni, după caz,
g) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului local sau alte însărcinări date de către Consiliului Local.
Art.3 - Începând cu luna iulie, HCL nr.49/16.12.2019, își încetează aplicabilitatea.
Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Neamţ, instituțiilor interesate şi se aduce la
cunoştinţă publică prin depunerea la Monitorul Oficial al comunei Valea Ursului, în format electronic, la
pagina de internet www.comunavaleaursului.ro,
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dan Manole

Contrasemnează,
Secretar general al comunei
Ioan Zaharia

Adoptată în ședință din data de 31.03.2020 cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotriva”, 1”abtineri”, din numărul total de 13 consilieri în funcție.

