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

Privind alegerea preqedintelui de gedin(i al Consiliului Local al comunei Albeqti pe o
perioadtr de trei luni (octombrie 2019 - decembrie20lg)

Consiliul Local al comunei Albeqti, intrunit in gedin{a ordinara,
Avdnd in vedere:
-proiectul de hotlr6re cu referatul de aprobare iniliat de primarul comunei Albesti

inregi strat cu nr.7 283 I 06.09 .20 I 9 ;
-raportulde specialitate a secretarului comuneiAlbesti inregistrat cunr.7284106.09.2019;
-avizele consultative cu nr........ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al

comune^i Albegti;
ln conformitate cu prevederile art.l23 alin. (l) din Ordona{a de Urgenld a Guvernului

nr.5712019 privind Codul Administrativ precum qi cu prevederile art. 16 din Regulamentul de
organizare gi func{ionare al ConsiliuluiLocal al comunei Albeqti,

f indnd seama de prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnic6 legislativd pentru
elaborarea actelor normative, republicatS, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare,

in temeiul art.l39 alin.i qi art.l96 alin.l lit.a) din Ordonala de Urgen{d a Guvernului
nr.57 12019 privind Codul Administrativ,

HorARAgrE:

Art.l.(l)Se alege pregedinte de gedin(d, domnul/doamna.........................care va conduce
lucririle gedinlelor Consiliului Local Satu Mare, pe perioada octombrie - decembrie 2}lg.

(2)Domnul/doamna.... exercitd toate atribufiile prevdzute de lege qi de
Regulamentul de organizare gi funcfionare a Consiliului local al comunei Albeqti pentru
pregedintele de gedinfd.

Art.2. Prczenta hotdrdre se comunic6 prin intermediul Secretarului comunei Albegti, in
termenul prev[zut de lege, Primarului comunei Albeqti, Instituliei Prefectului - Judeful MureE,
doamnei/domnului consilier desemnat laart.l. gi se aduce la cunogtinfa cetdfenilor prin afiqare la
sediul Primariei gi pe site-ul comunei Albesti www.comunaalbesti.ro .
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind alegerea pregedintelui de qedinfl al Consiliului Local al
comunei Albeqti pe o perioadl de trei luni (octombrie 2019 -decembrie 20lg)

in cadrul gedinfei ordinare a Consiliului Local Albeqti din data de 13.06.2019, prin
Hot[r6rea nr.23, a fost ales pregedinte de gedinfI domnul consilier TAMASI KAROLY pentiu o
perioada de trei luni, respectiv iulie - septembrie 2019.

Potrivit prevederilor art.l23 alin. (1) din Ordona{a de Urgenfd a Guvernului nr.5712019
privind Codul Administrativ, consiliul local alege dintre mebrii sdi un pregedinte de gedinld, pe o
perioadl de cel mult 3 luni , care conduce gedinfele consiliului gi semnlazi hotdrdrile adoptatl de
acesta.

In contextul prevederilor legale sus menlionate Consiliul Local trebuie s6 adopte o hotlrare
privind alegerea preqedintelui de gedinf6 al Consiliului Local Albeqti pentru urmdtoarea perioad6
de trei luni, respectiv octombrie20lg - decembrie20lg.

ln consecinta, in urma propunerilor fEcute de cdtre consilierii locali in cadrul gedin{ei gi ca
urmare a exercitlrii votului, prin proiectul de hotarare anexat prezentei propun alegerea noului
pregedinte de qedinJd a Consiliului Local Albesti pe perioada octombrie - decimbri e iOtg.
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RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotirire privind alegerea preqedintelui de qedinfa al Consiliului Local al
comunei Albeqti pe o perioadi de trei luni (octombrie 2019 - decembrie 2019)

Prevederile art.l23, alin. (l) din Ordonata de Urgen{6 a Guvernuluinr.5Tl20lg privind Codul
Administrativ reglementeazi modalitatea de alegere a pregedintelui de qedinfa care va conduce
gedinJele consiliului local pe o perioadl de cel mult 3 trei luni.

Potrivit prevederilor legale sus citate consiliul local alege dintre mebrii sdi
de qedin!5 , pe o perioadd de cel mult 3 luni , care conduce qedinlele consiliului

un pregedinte
qi semneazd

hotdrArile adoptate de acesta.
De asemenea procedura este reglementatE qi de art.l6 din

functionare al Consiliului Local al comunei Albeqti.
Regulamentul de organizare gi

Av6nd in vedere faptul ca in luna septembrie 2019 expir6 perioada de trei luni pentru care
domnul consilier TAMASI KAROLY a fost ales sd conducd gedin{ele consiliului iocal, este
obligatoriu ca in gedinfa de consiliu local s5 se faca propuneri gi sd se numeasca pregedintele de
gedinJ5 pe perioada urmdtoare, de cel mult 3 luni, respectiv pe perioada octombrie 20lg -
decembrie 2019.

Pe cale de consecinta si av6nd in vedere prevederile legale sus citate, sustin proiectul de
hotdrdre, iniliat de Primarul comunei Albegti, privind alegerea pregedintelui' de gedintl al
Consiliului Local al comunei Albegti pe o perioadd de trei luni, octombrie - decembrie 2019.

SECI{ETAR,
PURCAR.IU DANL]T
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