ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA URSULUI
HOTĂRÂREA
Nr. 16 din 23.04.2021
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Valea Ursului ,
înregistrat sub nr.1071 din 19.04. 2021, raportul de specialitate al compartimentului de
resort, înregistrat sub nr. 1072 din 19.04.2021, precum şi avizul comisiei de specialitate
nr.3 din cadrul Consiliului local Valea Ursului ,
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, modificată, precum şi cu prevederile art. 6 din Anexa, la H.C.L.
nr.27/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
local al comunei Valea Ursului, adoptată la data de 20 noiembrie 2020 ;
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legilativă
pentru elaborarea actelor normative , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.139,alin.(1) şi art.196,alin.(1) lit.a) din O:U.G.nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ,
Consiliul local al comunei Valea Ursului, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.04.
2021, adopta prezenta ;
H O T Ă R ÂR E :
9

Art. 1. - Se alege preşedinte de şedinţă doamna/domnul consilier STOICA DANIEL, care,
va îndeplini atribuţiile conferite de lege şi de Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Valea Ursului .
Art.2. - Preşedintele de şedinţă se alege pentru o perioadă de 3 luni , începând cu luna
Aprilie 2021 până în luna Iunie 2021, inclusiv.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei
Valea Ursului , în termenul prevăzut de lege,
- Primarului comunei Valea Ursului,
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamț
- domnului consilier Stoica Daniel
Președinte de ședință
Consilier local
Stoica Daniel

Contrasemneaza,
Secretar general al UAT V Ursului
Ioan Zaharia

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 13
consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri prezenţi

