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Cdtre,

Consiliul Local al Comunei Albegti

in conformitate cu prevederile art'43atin'1 din Legea nr'215lZoo1^a administraliei

oublice locate, republicat,, cu ,;if#;ii" utteriolre' a prevederilor art'8 din

ir,eguramentur de oi6ani."r" gil.l:,,1.ffi" ] conr,iutuiiocat Arbegti, vi inaintez aldturat

orezentei , in veder6a introducerii pJoroinea de 'i " 
q"Jint"i ordinare. ": 
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2018 - decembrie 2018)
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AVIZAT PT.LEGALITATE
SECRETAR PU&CARIU DANUT

PROIECT

HOTARAREA NR......
din data de ........

Privind alegerea pregedintelui de gedin1[ al Consiliului Local al comunei Albeqti pentru o
-perioadddetreiluni(octombrie2018.decembrie2018)

Consiliul Local al comunei Albeqti, intrunit in gedin[a ordinara,

Avind in vedere:
-cererea primarului comunei Albesti privind suplimentarea ordinii de zi a sedintei

ordinare a Consiliului local din data de 13.09.2018, inregistrata cu nt.6433 din l2'09'2018;

-expunerea de motive inregistrat[ cu nr.6429 din 12.09.2018 intocmitd de Primarul

comunei Albegti,
-raportul de specialitate inregistrat cu nr.6424 din 12.09.2018 intocmit de secretarul

comunei Albegti,
-avizele comisiilor de specialitate cu nr"""""""""
in ,onfornlitate cu prevederile art. 35, alin. (l), art. 41 din Legea nt' 21512001 privind

administralia publicd local6, republicat[ cu modificdrile gi completdrile ulterioare, 9i art. l6 din

Regulamentul de organizate 9i iunctrionare al Consiliului Local al comunei AlbeEti'
'*""'*i;;#;i;;,. 

45, alin. (6) din Legea nr, 2tslzoot privind administra{ia publicr local6,

republicat6, cu modificirile 9i complet6rile ulterioare,

uorAnAgrr:

Art. I Desemnarea preqedintelui de qedin{6 al Consiliului Local al comunei Albeqti pentru

perioada octombrie 2018 - decembrie 2018 a domnului/doamnei......

Art.2 erin grija secretarului comunei Albegti prezenta hotirdre se aduce la cunoqtinta

cetatenilor prin afrsaL ia sediul primariei qi pe site-ui comunei Albesti www.comunaalbesti'ro Ei

va fi comunicat[, in termenul prevdzut 
'de 

lege, cdtre: Primarul comunei Albesti, Prefectul

Judelului Mureg, 9i persoanei nominalizate la art' 1'
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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind alegerea pregedintelui de.gedin{d al consiliului Local al comunei

Albegti t;r* o perioaia de irei luni ( octombrie 2018 - decembrie 2018)

in cadrul qedintei de indatd a Consiliului Local Albegti din data de.19'06'2018, prin

Hot6r6rea nr.24119.06.2018, a fost ales pregedinte de gedin(6 pentru trei luni, domnul consilier

PINTEA ADRIAN IRONIM.
Avdnd in vedere prevederile art.35, alin. (1) din Legea nr' 21512001' republicat[' un

consilier local poate .*.."itu func[ia de preqedinte de qedin{6 cel mult trei luni'
-""""^J"-""a.rr 

qJintei ordinare din lceasta lund, in contextul prevederilor legale sus

men{ionate consiliul Lotal trebuie s6 adopte o hot6r6re privind alegerea pregedintelui de gedin{[

al consiliului Local Albeqti pentru urratou..u perioada de trei luni, respectiv octombrie -

decembrie 2018.
in consecinta, in urma propunerilor fbcute de cdtre consilierii locali in cadrul gedinlei 9i ca

urrnare a exercit6rii votului, ,e uu alege nout pr.g.dinte de gedin[6 pentru perioada octombrie

2018 - decembrie 2018.
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RAPORT DE SPECIALITATE

privind alegerea pregedintelui de gedinld al consiliului Local al comunei Albegti pentru o

perioadSdetreiluni(octombrie20l8.decembrie20l8)

Domnule Primar,

Prevederileart.35,alin.(1)9iart.4ldinLegeanr,2|5l2OOlprivindadministra(iapublicd
local6, republicata, p.".u* 9i art.t6 din R;gulamtitul.dt.o'ganizate qi funclionare al Consiliului

Local al comunei Albegti, reglementeura tlautitatea de alegire a preqedintelui de qedin!' care va

condu"" gedin(ele 
"onriliul,ilocal 

pe o perioadd de trei luni'

Av6nd in ,"0"." iuptul ca in luna septembrie 2018 expirS perioada d_e tre,i luni pentru care

domnul consirier piNrge ADRIAN IRONIM a fost desemnat ia conduca gedin[ele consiliului

local, este obrigatoriu ca in urm6toar., ,.oir,u de consiriu local s[ se faca propuneri gi s6 se

numeasca preqedintele de gedin![ pentru urmatoarele 3 luni de zile, respectiv pentru perioada

octombrie 2018 - decembrie 2018'
pe cale de consecinta si av6nd in vedere prevecr_erile.legale sus citate, v6 soricit respectuos s[

promovafi qi ,a ,up;r.ii a.rU",erii 
. 
Consiiiului Local proiect de hotdrire privind alegerea

pregedintelui O. q.jffi at Consitiului Local al comunei AlbeEti pentru o perioad6 de trei luni

[".i"*Uri" 2018-'decembrie 2018) in vederea adoptdrii unei hotdr6ri in acest sens'

SECRETAR,
PURCARIU DANUT
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