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privind: alegerea pregedintelui de gedin(i pentru luna aprilie 2

Consiliul local al comunei Tulnici, judetrul Yrancea, tntrunit
ordinard la data de 23 murtie 2018

- vdzind raportul Secretarului Comunei Tulnici, judelul
inregistrat sub ff. I 5 13 din 16 martie 2018, prin care propune
pregedintelui de gedinld pentru luna uprilie 2018.

L',8.

Sedin(d

- analizind expunerea de motive a Primarului Comunei Tulni , judelul
\/rancea cu privire la alegerea pregedintelui de gedin{6 pentru \una up ie 2018
c;6t gi proiectul de hotdrdre iniliat in acest sens;

raficea..

a.legerea

- in urma avizului favorabil a Comisiei de Specialitate a

Local Tulnici;
rrsiliului

- in conformitate cu prevederile art. 9 alin. ( 1) din Ordonanta G r,,.ernului
rr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de o iztare gi

funclionare a consiliilor locale cu modificdrile gi completdrile ulteri

- in temeiul art. 35, alin.
lit. b) din Legea nr. 21512001
cu modificdrile qi complet[rile

(l), art. 41, art.45 alin. (l) ti art. 115, alin. (1),
blicat6,privind administra\ra publica local6, re

ulterioare.
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de gedinld, pentru luna aprilie 201Art. 1. Se alege pregedinte
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Art. 2. Pregedintele de gedinJl nomin alizat la art. I din prezen
va exerciti urmdtoarele atribulii principale:

conduce gedinlele consiliului Local al comunei Tulnici;
supune votului consilierilor proiectele ,Je hotdrAri, asigurd
voturilor gi anun{d rezultatul vot6rii, cu precizarea voturilor
voturilor contra gi a ablinerilor;
semneazd hotdrdrile adoptate de consiliul local, chiar dac
impotriva adoptdrii acestora, precum $i procesul-verbal;
asigurl menfinerea ordinii gi respectarea regulamentului de d
a gedin{elor;

supune votului consilierilor orice problemd care intr6 in com
solufion are a consiliului;
aplicd,, dacd este cazul, sanc{iunile prevdzute de statutul alesi
sau propune consiliului aplicarca unor asemenea sancJiuni;
orice alte atribulii date prin lege in competenfa sa.

Art. 3. Prevederile prezentei hot6r6ri vor fi aduse la indep
rnembrii Consiliului Local al Comunei Tulnici, judeJul Vrancea gi co
celor interesali de Secretarur comunei Tulnici,;uoelui vrancea.
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