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PROIECT

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

Privind alegerea preqedintelui de qedin(6 al Consiliului Local al comunei Albeqti pentru o
perioadi de trei luni (iulie 2019 - septembrie 2019)

Consiliul Local al comunei Albegti, intrunit in gedin(a ordinara,
Avdnd in vedere:
-proiectul de hot6r6re gi expunerea de motive a primarului comunei Albesti inregistratl cu

nr.4651105.06.2019;
-raportul de specialitate a secretarului comunei Albesti inregistrat cu nr.4650/05.06.2019;
-avizele comisiilor de specialitate cu nr..................;
in conformitate cu prevederile art. 35, alin. (l), art. 41 din Legea nr. 21512001 privind

administrafia publicE local6, republicat[ cu modific[rile gi completdrile ulterioare, gi art. l6 din
Regulamentul de organizare gi funcfionare al Consiliului Local al comunei Albegti,

In temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 21512001 privind administra(ia publica local[,
republicat6, cu modificlrile gi completlrile ulterioare,

HOTARAgTE:

Art.l. Desemnarea pregedintelui de gedinlE al Consiliului Local al comunei Albegti pentru
perioada iulie 2019 - septembrie2019 a domnului/doamnei...

Art.z. Prin grija secretarului comunei Albepti prezenta hotdrAre se aduce la cunoqtinla
cetatenilor prin afisare la sediul Primariei gi pe site-ul comunei Albesti www.comunaalbesti.ro $i
va fi comunicati, in termenul prevdzut de lege, c6tre: Institutia Prefectului Judetul Mures, Primarul
comunei Albesti gi persoanei nominalizate la art. l.

PRIMAR,
$ovREA NrCO
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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind alegerea preqedintelui de gedinfi al Consiliului Local al
comunei Albeqti pentru o perioadl de trei luni (iulie 2019 - septembrie 2019\

in cadrul gedinfei ordinare a Consiliului Local Albegti din data de 14.03.2019, prin
Hotdrdrea nr.l2, a fost ales pregedinte de gedinl[domnulconsilier STROIAN ZAHARIE pentru o
perioada de trei luni, respectiv aprilie 2019 - iunie 2019.

Avdnd in vedere prevederile art. 35, alin. (l) din Legea nr.2l5l200l, republicatS, un

consilier local poate exercita functia de pregedinte de gedinfd cel mult trei luni.
In contextul prevederilor legale sus menlionate Consiliul Local trebuie sE adopte o hotlrdre

privind alegerea pregedintelui de gedinfl al Consiliului Local Albegti pentru urmdtoarea perioadd
de trei luni, respectiv iulie 2019 - septembrie 2019.

In consecinta, in urma propunerilor fbcute de cdtre consilierii locali in cadrul qedinfei gi ca
urrnare a exercitlrii votului, prin proiectul de hotarare anexat prezentei propun alegerea noului
pregedinte de gedinld a Consiliului Local Albesti pentru perioada urmatoare, respectiv iulie 2019 -
septembrie 2019.
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RAPORT DE SPECIALITATE

Privind alegerea pregedintelui de qedin(I al Consiliului Local al comunei Albeqti pentru o
perioadl de trei luni ( iulie 2019 - septembrie 2019)

Domnule Primar,

Prevederile art. 35, alin. (l) 9i art.4l din Legea nr.21512001privind administratia publica
local6, republicatd, precum qi art.l6 din Regulamentul de organizare gi funcfionare al Consiliului
Local al comunei Albegti, reglementeazd modalitatea de alegere a preqedintelui de gedin!6 care va
conduce gedinfele consiliului local pe o perioadd de trei luni.

Avdnd in vedere faptul ca in luna iunie 2019 expird perioada de trei luni pentru care domnul
consilier STROIAN ZAHARIE a fost desemnat si conduci gedin{ele consiliului local, este
obligatoriu ca in urmltoarea sedinta de consiliu local s[ se faca propuneri qi s6 se numeasca
pregedintele de gedintS pentru urmatoarele 3 luni de zile, respectiv pentru perioada iulie 2019 -
septembrie 2019.

Pe cale de consecinta si avdnd in vedere prevederile legale sus citate, vE solicit respectuos sE

promovali qi si supuneti dezbaterii Consiliului Local proiect de hot6rdre privind alegerea
pregedintelui de gedinl6 al Consiliului Local al comunei Albeqti pentru o perioad6 de trei luni (iulie
2019- septembrie 20L9) in vederea adopt6rii unei hotlrdri in acest sens.

SECRETAR,
PURCARIU DANUT
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