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rivind: alegerea pregedinterui de gedinfr pentru runa iurie 201g.

Consiliul local ul comunei Tulnici, iudelt,tl Vranceu, intrunit tfr gedinld
urd la datq de 29 iunie 20lg

- analizilnd raportul de specialitate al doam
unei Tulnici, inregistrat sub nr. 3I77 din 19

erea unui proiect de hotdrare cu pri re la ale

ru luna iulie 2018, expunerea de otive a
ful vrancea cdt gi proiectul de hotdrdre ini{iat

- vIz6nd raportul Secretarului- vaLans raponul Secretarulur
gistrat sub nr. 3177 din Ig iunie
edintelui de gedin{d pentru luna iulie

- in urma avizului favorabil a Comisiei de Specialitate a Cqnsiliului
I Tulnici ;

- in confonmitate cu prevederile art.9 alin. (1) din Ordonan{a Gufvernului

3512002 pentru aprobarea Regul entului-cadru de organizare si

ionare a consiliilor locale cu modifici e qi completarile uft.ri"ou.l; '^

- in temeiul art. 35, alin. (1), art. 41, art. 45 ahn. (1) qi art. 115,

) din Legea nr. 21512001 privind administra\iapuuiicalocald, rep

odificarile gi completarile ulterioare.

rron{tu{$rE:

Art. 1. Se alege pregedinte
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de gedinld, pentru luna iulie 2018, domnul



Art. 2. Pregedintele de gedinfa nomin arizat ra art, I din prezenta

xercitd urmdtoarele atribulii principale:

conduce gedinJele consiliului Local al comunei Tulnici;
supune votului consilierilor proiectele de hot[rdri, asigura n

voturilor gi anun{d, rezultatul votdrii, cu precizarea voturilor
voturilor contra gi a ablinerilor;
semneazd hotdrarile adoptate de consiliul local, chiar dacd

impotriva adoptdrii acestora, precum gi procesul-verbal;

asigurd menlinerea ordinii qi respectarea reguramentului de de

a gedin{elor;

supune votului consilierilor orice problemd care intrd in com
solufionare a consiliului:
aplicd, dacd este.cazul, sancliunile prev.izute de statutul alegil
sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni;
orice alte atribufii date prin lege in competen{a sa.

Art. 3. Prevederile prezentei hotdrdri vor fi aduse Ia
rrii consiliului Local al comunei Tulnici, judelul vrancea

celo interesali de Secretarul comunei Tulnici, juJ"pr vrancea.
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