ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai, iunie 2018

Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa extraordinară din 30 martie 2018
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.1908/26.03.2018, elaborat de dl primar, Iulian GEAMBAȘU, prin
care propune alegerea președintelui de ședință pentru lunile aprilie, mai, iunie 2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr.2051/30.03.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.2059/30.03.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi socialculturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub
nr.2067/30.03.2018;
 Hotărârea Consiliului Local Șoldanu nr.65/18.12.2017 prvind alegerea președintelui de ședință pentru
lunile ianuarie, februarie, martie 2018.
În baza:
 prevederilor art.35 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi
completată;
 prevederilor art.9 alin.(1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al
comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr.21/31.05.2010.
În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, modificată şi completată.

HOTĂRĂȘTE:
Articol unic - Doamna/domnul consilier al Consiliului local al comunei Șoldanu, Ion BUCUR, se alege
Preşedinte de şedinţă al Consiliului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe o perioadă de 3 luni,
respectiv lunile aprilie, mai, iunie 2018.

Secretarul comunei Șoldanu, județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în termen a prezentei
hotărâri tuturor persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Georgică CONSTANTIN
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 15
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 30 martie 2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 7 voturi pentru, 1 abținere și 5 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali prezenți, din 13
consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina de
internet, cu datele personale anonimizate.

