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privind: alegerea pregedintelui de gedinfi pentru luna iulie 20

Consiliul locul al comunei Tulnici, judelul Vruncea, intrunit
ordinurd la data de 29 iunie 2017

'analizind expunerea de motive a primarului comunei
vrancea cu privire la alegerea pregedintelui de gedinld pentru
cAt gi proiectul de hotardre iniliat in acest sens;

Tulni judelul
luna i ie 2017

Vrancea,
alegerea

- in urma avizului favorabil a Comisiei de Specialitate a C
Local Tulnici:

iliului

- in confonmitate cu prevederile art.9 alin. (1) din ordonanta G vernului
nr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de org rzare $l
funclionare a consiliilor locale cu modificarite qi completdrile ulterioa

-in temeiurl art.35, alin. (1), art. 4l,art.45 alin. (l) li art. 115,

- vilzind raportul Secretarului comunei Tulnici, jude{ul
inregistrat sub nr. 3241 din 23 iunie 2017, prin care propune
pregedintelui de gedin![ pentru luna iulie 2017.

lit. b) din Legea rtr. 21512001 privind administra\ia public[ locald, re
cu modificarile gi complet[rile ulterioare,

iloruM$TE:

Art. l. Se alege pregedinte de gedin(a, pentru luna iutie 201
consilier

alin. ( 1),

ublicatd,
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Art. 2. Pregedintele de gedin{d nomin arizat la art. I din prezen
va exercitd urmdtoarele atribulii principale:

- conduce gedin{ele consiliului Local al Comunei Tulnici:
- supune votului consilierilor proiectele de hotdrdri,

voturilor gi anunf d, rezultatul vot6rii, cu precizarea

voturilor contra gi a ablinerilor;
semneazd hotdrArile adoptate de consiliul local, chiar da
impotriva adoptdrii acestora, precum $i procesul-verbal;
asigurd men{inerea ordinii gi respectarea regulamentului de d
a gedin{elor;

- supune votului consilierilor orice problemd care intrd in com
soluJionare a consiliului;
aplicd, dacd este cazul, sanc{iunile prevdzure de statutul alegi
sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni;
orice alte atribulii date prin lege in competenJa sa.

Art. 3. Prevederile prezentei hot[r6ri vor fi aduse la ind
membrii consiliului Local al comunei Tulnici, judeJul vrancea gi

celor interesa{i de Secretarul comunei Tulnici,luoelui vrancea.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Consilier local,
Marian Miticd
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