ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2018

Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 28.09.2018,
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.5359/22.09.2018 elaborat de dl viceprimar, Iulian MARIN,
pentru primarul comunei Șoldanu, prin care propune alegerea președintelui de ședință pentru lunile
octombrie, noiembrie, decembrie 2018;
 Hotărârea Consiliului Local Șoldanu nr.32/28.06.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru
lunile iulie, august, septembrie 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;
 prevederilor Legii nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea
actelor normative, modificată și completată.
În temeiul: art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi
completată.

HOTĂRĂȘTE:
Articol unic - Domnul consilier al Consiliului local al comunei Șoldanu, DIVAN Marian, CNP ------------, se alege Preşedinte de şedinţă al Consiliului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe o perioadă
de 3 luni, respectiv lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2018.
Secretarul comunei Șoldanu, județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în termen a prezentei
hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Costel ILIE
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Comuna Șoldanu, 28 septembrie 2018
Nr. 47
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 12 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.

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie,
noiembrie, decembrie 2018
Stimați Consilieri,
Subsemnatul, Iulian MARIN, pentru primarul comunei Șoldanu,
Luând act de:
 Necesitatea asigurării continuității conducerii ședințelor Consiliului local al comunei Șoldanu.
Văzând:
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.32/28 iunie 2018 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2018.
Având în vedere:
 prevederile Legii nr.215/2001 privind administația publică locală, republicată, modificată şi
completată:
o art.35 alin.(1) - După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii
săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție, un
președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele
consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta;
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.21/31.05.2010 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șoldanu, județul
Călărași, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șoldanu nr.37/31.07.2017:
o art.9 alin.(1) - După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la
alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii
consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de
3 luni.
Față de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, modificată şi completată, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre
nr.5358/21.09.2018 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie
2018.
p. Primar,
viceprimar, Iulian MARIN

