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KE'tq
tW. 76 fin 27 octomhrfu 2017

privind: alegerea pregedintelui de gedinfi pentru luna noie,
2017.

consiliul local ul comunei rulnici, judelul vrancea, tntrunit
ordinard lu dutu de 27 octombrie 2017

- analizind expunerea de motilve a Primarului Comunei Tulni
vrancea cu privire la alegerea preqedintelui de gedinJd pentru luna
2017 cdt gi proiectul de hotarAre iniliat in acest sens;

- vrzfind raportul Secretarului comunei Tulnici, judeJul

inregistrat sub nr. 5565 din 19 octombrie 2017, prin care propune
pregedintelui de gedinJa pentru luna noiembrie 2017.

- in urma avizului favorabil a Comisiei de Specialitate a

Local Tulnici:

- in conformitate
nr. 3512002 pentru
func[ion ar e a consiliilor

cu prevederile art.9 alin. (1) din Ordonanta G vernului
aprobarea Regulamentului-cadru de izare gi

locale cu modificarile gi completdrile ulteri )

-in temeiul art.35, alin. (1), art. 4l,art.45 alin. (1) qi art. ll5, alin. ( 1),

lit. b) din Legea nr. 21512001 privind administra\ia publica locald,

cu modificarile gi completdrile ulterioare,
ublicat[,

iliului

iloTRASTE:

Art. l. Se alege pregedinte de qedin(a, pentru luna noiemb

3

, judelul
mbrie

rancea,

alegerea

domnul consilier BURDW^fr VASIIE
2017,



Art. 2. Pregedintele de

va exercitd urmdtoarele atrib fii principale:

conduce gedinlele Co siliului Local al Comunei Tulnici:
supune votului consi
voturilor gi anunJa

voturilor contra gi a a

semneazd hotardrile
nerilor;

impotriva adoptarii
asigurd menfinerea o
a gedinlelor;

supune votului consili rilor
solufionare a consiliul l;
apltcd,, dacd este cazu
sau propune consiliulu
orice alte atribu{ii date prin lege in competenJa sa.

Art. 3. Prevederile p

membrii Consiliului Local al

celor interesali de Secretarul omunei Tulnici, judelul Vrancea.

PRESEDINTE DE $EDIN

Consilier local,

,6

in{[ nominalizat la art. I din prezen hotdrdre

erilor proiectele de hotdrAri, asigurd

ptate de consiliul local. chiar a votat
ora, precum gi procesul-verbal;

inii gi respectarea regulamentului de sfdgurare

orice problemd, care intrd in com n{a de

Itatul votdrii, cu preci zarea voturilor

sancJiunile prevdzute de statutul aleg

aplicarea unor asemenea sanctiuni:

CONTRASEMNEA
SECRE AL COM

umdrarea
pentru, a

lor locali

A
NEI ,

zentei hotardri vor fi aduse la inde linire de

Comunei Tulnici, judelul Vrancea gi unicate
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