
ROMAN

JUDETUT vRANCEfi.
CONSILIUL IOCAtTU ICI

TEt. 0287/265426, FAX 028?26531 Z,
e-mail : primaria_tulnici@yahoo.ro

9\fr. 31 fin 31 mai 2015

privind: alegerea pregedintelui de gedinfl pentru luna iunie: 20F9.

Consiliul local ul comunei Tulnici, judelul Vrancea, intrunit iyt Sedinld
ordinard la dutu de 31 mai 2018

- analizind expunerea de motive a Primarului Comunei Tulnili, jude{ul
Vrancea cu privire la alegerea pregedintelui de gedinla pentru luna i4nie 2018
cdt gi proiectul de hot[rAre ini{iat in acest sens;

- vilzilnd raportul Secretarului Comunei
inregistrat sub nr. 267 5 din 22 mai 2018,
pregedintelui de gedinJd pentru luna iunie 2018.

Tulrrici, jude{ul Vrancea,
prin care propune alegerea

- in urma avizului favorabil a Comisiei
Local Tulnici:

de Specialitate a C

- in conformitate cu prevederile art.9 alin. (l) din OrdonanJa vernului
nr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de o izare gi
funclionare a consiliilor locale cu modificarile gi completarile ulteri )

- in temeiul art. 35, alin. (1), art. 41, art. 45 alin. (1) qi art. 115
lit. b) din Legea nr. 21512001 privind administra\ia publicd local6, re

alin. (l),
blicatS,

cu modificdrile gi completarile ulterioare,

iloruRA$TE:

Art. 1. Se alege pregedinte de gedin{d, pentru luna iunie 201
consilier LE ASTMN tr/tfSILE.

pnsiliului

domnul



Art. 2. Pregedintele de gedin![ nomin alizat la art. I din prezen
va exercitd urmdtoarele atribuJii principale:

- conduce qedinlele consiliului Local al Comunei Tulnici:
- supune votului consilierilor proiectele de hotdrAri, asigurd

voturilor gi anun{d, rezultatul votdrii, cu precizarea voturilor
voturilor contra gi a ablinerilor;
semneazd hotdrarile adoptate de consiliul local, chiar
impotriva adoptdrii acestora, precum $i procesul-verbal;
asigurf, men{inerea ordinii gi respectarea regulamentului de
a gedinlelor;
supune votului consilierilor orice problemd care intrd in com
solu{ionare a consiliului;
aplrcd, dac5 este cazul, sancliunile prevdzute de statutul aleg
sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancfiuni;
orice alte atribu{ii date prin lege in competenJa sa.

Art. 3. Prevederile prezentei hotdrAri vor fi aduse la inde
membrii Consiliului Local al Comunei Tulnici, judeJul Vrancea qi
celor interesali de Secretarul Comunei Tulnici, judelul Vrancea.
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