ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL SMEENI

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Smeeni,
judeţul Buzău
Consiliul Local al comunei Smeeni, judeţul Buzău,
Având în vedere :
- expunerea de motive a domnului primar Andrei Ion , înregistrată la nr.6203
/19.08.2014 ;
- raportul secretarului comunei înregistrat la nr. 6204 /19.08.2014;
- raportul de avizare pe fond al proiectului de hotarare emis de comisia
de specialitate din cadrul Consiliului Local Smeeni nr.6049/ 19.08.2014;
- prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali,
republicată;
- prevederile art. 9, 11, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Local Smeeni , adoptat conform HCL nr. 27/2012.
În temeiul art. 36, alin. (9) , art. 45, alin.(1) şi art.115 alin (1), lit ,,b” din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local
Smeeni, judeţul Buzău , pentru
şedinţele din lunile august ,septembrie si
octombrie 2014 în persoana domnului consilier local STERIAN PETRICA.
Art. 2 Preşedintele de şedinţă , exercită potrivit Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local Smeeni, următoarele atribuţii:
a) conduce şedinţele Consiliului Local Smeeni ;
b) semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Smeeni, chiar dacă
a votat împotriva acestora, precum şi procesul verbal al şedinţelor;
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c) asigură
menţinerea ordinii şi respectării regulamentului de
desfăşurare a şedinţelor ;
d) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în
componenţa de soluţionare a acestora .
e) aplică , dacă este cazul sancţiuni prevăzute în Statutul aleşilor locali
sau propune consiliului local aplicarea de asemeanea sancţiuni.
Art.3 Secretarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri si o va transmite institutiilor si autoritatilor interesate.
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Hotararea a fost adoptat cu 9
voturi ,,pentru” , 0 voturi împotrivă,
0
abtineri din totalul 15 consilieri locali in funcţie , din care prezenti 9 .

