ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILruL LOCAI BOBOTA

AYIZ

N PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR PPMUNA
ROSAN MAATNA

o{
PROIECT
DE

uorAnAnn
privind alegerea preqedintelui de ledinti ce va conduce gedinfele Consiliului Local Bobota
in perioada MARTIE 2017 - MAI 2017
Consiliul local al comunei Bobota, judetul S61aj;
Avind in vedere
-raportul de specialitate al secretarului comunei Bobota nr. 1019 din 22.02.2017;
-prevederile art. 41 Si ale art. 35 alin. 1) din Legea nr.27512001, privind administratia publica
locali, republicatl cu modificlrile gi completdrile ulterioare,
-dispoziliile art. 14 din Regulamentul de organizare Ei funclionare al Consiliului Local Bobota
aprobat prin HCL nr. 37 din 3 1 08.2016.
In temeiul art. 45, alin. (2) qi ale art. 115, alin. (2) din Legea nr.215l?001, privind
administratia publica local6, republicatd cu modificErile qi completirile ulterioare,
:

HOranAgrn:

l.

in perioada MARTIF.,2017 - MAI 20l7qedin1ele Consiliului Local Bobota vor
fi conduse de citre domnul consilier JUNJAN LUCIAN- VASILE in calitate de preqedinte de
ART.

qedinf[.

Mandatul preqedintelui de Sedin{6 este valabil pinI la desemnarea noului pregedinte de
qedin16.

ART.2. Cu ducere la indeplinirea prezentei

se

ART.3. Prezenta se comunicd la:
- Institutia Prefectului Judelului S[laj;
- Primarul comunei ;
- Consilier desemnat preqedinte de qedinl[;
- Dosar qedinl[;
- Dosar hotdrdri.

PR

PRI

incredinleazdprimarul comunei Bobota.

APROBAT,
PRIMAR- MORAVIT MUGUREL

ROMANIA
JUDETUL sAlnr
COMLINABOBOTA
SECRETAR

Nr. 1019/ 22.02.2016
RAPORT DE SPECIAL[TATE
privind desemnarea preqedintelui de qedinfi care va conduce gedinfele Consiliului local
Bobota in perioada MARTIE 2011 - MAI2017

in conformitate cu prevederile

art. 41 coroborate cu cele ale ar-t. 35 din Legea nr.
21512001 privind administra!ia publica local6, republicatS ,, ;edin{ele ('cm,siliului Lctcal ,sunt
conduse de un presedinte de Sedinlci oles prin hotdrdre pe o perioaid de cel mult 3 luni, cu
votul deschis almajorilir(ii con,silierilor hfunc(ie. Acestuva conduce Sedin{ele C,onsiliului Si va
semna hotdrdrile adoptale de acesla".
Pentru perioada DECEMBRIE 2016- FBBRUARIE 2017 domnul lancau Vasile a fost
desemnat preqedinte de qedinla, astfel se impune numirea unui nou preqedinte de qedinlS pentru
perioada MARTIE 2017 - MAI 2017, urmdnd ca acesta sd conducS Eedinlele Consiliului Local
in acest interval de timp.
Potrivit art.l5 din Regulanrentul de organizare Ei funclionare al Consiliului Local Bobota,
preqedintele de qedin16 exercitl urm[toarele atribulii principale:
- conduce qedintele consiliului local;
- supune votului consilierilor proiectele de hot[rAri, asigur[ numf,rarea voturilor qi anunli
rezultatul votdrii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra $i a ablinerilor;
- asigurd menlinerea ordinii Ei respectSrii regulamentului de desfrgurare a Eedinlelor;
- supune votului consilierilor orice problemi care intrd in competen{a de solu{ionare a
consiliului.
- aplic6, dacb este cazul, sancliunile prev[zute de prezentul regulament sau propune consiliului
aplicarea unor asemenea sancfiuni.
- reprezinti Consiliul Local al comunei Bobota pina la intrarea in atribuliuni a pregedintelui care

il

urmeaz6.

Pregedintele de qedin{a indeplineqte orice alte atribu{ii prevdzute de lege, de prezentul
regulament cadru sau ins[rciniri date de consiliul local.
AvAnd in vedere cele menlionate mai sus, propun alegerea unui pregedinte de qedinl[ care
s[ conduc[ lucrdrile Eedinlelor Consiliului Local Bobota pe perioada MARTIE 2017 - MAI
2017.
Mandatul pregedintelui de Eedin[[ este valabil p6n[ la desemnarea noului preqedinte de
qedin16.
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