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w'r, 50 [in 2I septemfiric 201g

privind: alegerea pregedinteluri de gedinfi pentru luna septembrie
20r8.

Consiliul locul ul comunei Tulnici, judelul Vrancea, tntrunit tn sedinld
ordinard la dqta de 2I septembrie 20Ig

- analizil'nd raportul de specialitate aI doamnei Gaina Valerica, secretarul
comunei Tulnici, inregistrat sub nr. 4873 din I1l septemb ie 201ti prin acre
propune emiterea unui proiect de hotdrare cu privire la alegerea pre$edintelui

de gedinJa pentru luna septembrie 2018, expune)rea de motive a primarului

Comunei Tulnici' jude{ul Vrance a cAfi gi proiectul de hotdrAre ini{iat in acest

SCNS;

- in urma avizului favorabil a Comisiei de Specialitate a Consiliului
Local Tulnici;

- in conformitate cu prevederile art. 9 alin. ( I ) din ordonanta Guvernului

nr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentuluri-cadru de orga1izare gi

funclionate a consiliilor locale cu modif carile gi completarile ulterioarp;

- in temeiul art. 35, alin. (1), art. 4l,art.45 alin. (l) li art. l15, alin. (l),
lit' b) din Legea nr. 21512001 privind administra\iitp"Uiicalocald, republicata,

cu modificdrile gi completarile ulterioare,

rron{tuIsrE:

Art. l. Se alege pregedinte de gedinJd, pentru luna septembrle 2018,

domnul consilier .frAUfrIDA IOIL



Art' 2' Preqedintele de gedinla nomin alizat la art. 1 din prezentahotdr6re
va exercitd urmitoarele atribu{ii principale:

conduce gedinJele consiliului Local al comunei Tulnici;
supune votului consilierilor proiectele de hotdrdri, asigur[ num[rarea
voturilor gi anunld, rezultatul votdrii, cu precizar.u uot.r.ilor pentru, a

voturilor contra gi a ablinerilor;
semneazd hotarArile adoptate de consiliul local, chiar dacd a votat
impotriva adoptdrii acestora, precum $i procesul-verbal;
asigurd men{inerea ordinii gi respectarea regulamentului de desfr$urare
a gedin{elor;

- supune votului consilierilor orice problemii care intr[ in competen(a de
solulionare a consiliului;

- aplica' dacd este cazul, sanc{iunile prevdzute de statutul aleqilor locali
sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni;

- orice alte atribulii date prin lege in competenla sa.

Art. 3. Prevederile prezentei hotardri vor fi aduse la
membrii consiliului Local al comunei Tulnici, judepl vrancea
celor interesa{i de Secretarul comunei Tulnici,;uoelui vrancea.
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