
SOMfi.N

JUDUTUU VR*ttt,gu*
coNsluul. Loc*.L']ru rcI

o28? /265426, FAX 02372658 I 2,
e-mail : primaria_tulnic i@yahoo.ro

5[r, 37 fin 26 mai 2017

privind: alegerea pregedintelui de gedinfi pentru luna iunie 201',7.

Consiliul locsl al comunei Tulnici, jwdelul Vrancea, tntrunit tn
ordinurd lu data de 28 mui 2017

- analizind expunerea de motive a Primarului Comunei Tulnici, j
Vrancoa cu privire la alegerea pregedinteluii de gedin{6 pentru luna iuni,
cdt gi prroiectul de hotardre ini{iat in acest sens;

- viz6nd raportul Secretarului Comunei
inregistrat sub nr. 2605 din 18 mai 2017 ,
pregedintelui de gedin!6 pentru luna iunie 2'017.

dinld

Tulnici, judeJul
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delul
2017

\/ 44,
al gerea

- in urma avizului favorabil a Comisiei de Specialitate a Co
Local 'fulnici:

liului

- in conformitate cu prevederile art.9l alin. (1) din OrdonanJa Gu'r
nr. 3:t12002 pentru aprobarea Regularnentului-cadru de organi
func{ionare a consiliilor locale cu modificarile gi completarile ulterioare;

- in temeiul art. 35, alin. (1), art. 47, art,45 alin. (l) li art. 115, ali
lit. b) din Legea nr. 21512001 privind administra\ia publica local[, repub

n.(1),
licat6,

cu morlificdrile gi complet[rile ulterioare,

ului
9i

iloruRAilTE:

A.rt. 1. Se alege pregedinte de gedin!;a, pentru luna iunie 2017,

J
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./trt. 2. Pregedintele de gedin{b nominalizat la art. 1 din prezenta
va enercita urmdtoarele atribulii principale:

conduce gedinlele Consiliului Local al Comunei Tulnici;
supune votului consilierilor proiectele de hot[rdri, asigur[ nu
voturilor qi anunJ6, r'ezultatul votdrii, cu precizarea voturilor p
voturilor contra gi a ablinerilor;
semneazd hotardrile adoptate de consiliul local, chiar dacd
impotriva adoptarii acestora, precum $i procesul-venbal;
asigur[ menlinerea c,rdinii gi respectarea regulamentului de des

a gedin{elor;
supune votului consilierilor orice problemi care intra in com
solulionare a consil ir-rlui ;

aphcd, dacd este caz:ul, sanc{iunile prevdzute de statutul aleqil
sau propune consiliu.tui aplicarea unor asemenea sancJiuni;
orice alte atribuJii date prin lege in competenfa sa.

hrt. 3. Prevederile prezentei hotiir6ri vor fi aduse la
membr:ii Consiliului Local ill Comunei Tulnici, jude{ul Vrancea
celor interesali de Secretarul Comunei Tulnici, jude{ul Vrancea.
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