ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

H O T Ă R Â R E A Nr. 60 / 27.09.2011
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul local al comunei Cucuteni, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de
27.09.2011 , conform dispoziţiei primarului comunei nr. 337
din
22.09.2011 şi a
convocatorului nr.1821 din 22.09.2011 ;
Având în vedere dispoziţiile art.5 al.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare
a consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr.39 din 17.07.2008 ;
Având în vedere prevederile art. 35 şi art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali ;
Având în vedere votul exprimat de majoritatea consilierilor prezenţi cu privire la
alegerea preşedintelui de şedinţă ;
In temeiul art. 45 al.(1) şi 115 al.(1) lit.”b” din Legea nr.2l5/2001 privind administraţia
publică locală , republicată , modificată şi completată :
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă alegerea “preşedintelui de şedinţă “ a Consiliului local al comunei
Cucuteni , pentru lunile , septembrie,octombrie,noiembrie 2011 în persoana dl-ului
consilier Gavriloaie Vasile.
Art.2 Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale ;
a..- conduce lucrările şedinţelor consiliului local ;
b..- semnează hotărârile adoptate şi procesul verbal al şedinţelor ;
c..- asigură menţinerea ordinei şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor ;
d..- supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a
acestora ;
e..- aplică , dacă este cazul , sancţiunile prevăzuite în statutul aleşilor locali sau propune
Consiliului local aplicarea de asemenea sancţiuni ;
f..- îndeplineşte orice atribuţii prevăzute de lege , de Regulamentul de Organizare şi
funcţionare a consiliului local sau însărcinări date de consiliul local .
Art.3 Prevederile hotărârii nr. 43 din 28.06.2011 se abrogă .
Art.4.Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va înainta copie de pe prezenta
primarului comunei,Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii.
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
GAVRILOAIE VASILE
CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 27.09..2011 cu un număr de 9 voturi pentru 0 împotrivă 0 abţineri din numărul de 9 consilieri prezenţi din numărul total
de 9 consilieri în funcţie

