
ROMANIA
COMUNA ALBESTI
JUDETUL MURES
CONSILIUL LOCAL

AVIZAT PT.LEGALITATE

PROIECT

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

Privind alegerea pregedintelui de gedinti al Consiliului Local al comunei Albeqti pentru
o perioadd de trei luni ( iulie 2018 - septembrie 2018)

Consiliul Local al comunei Albegti, intrunit in gedinta de indata,
Av6nd in vedere:
-expunerea de motive nr.4040104.06.2018 intocmita de Primarul comunei Albesti,
-raportul de specialitate nr.4039/04.06,2018 intocmit de secretarul comunei

Albegti,
-avizele comisiilor de specialitate cu nr..................
in conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1), art. 41 din Legea nr.21SI2OO1

privind administratia publicd locald, republicati cu modificirile gi completirile ulterioare,
gi art. 16 din Regulamentul de organizare 9i functionare al Consiliului Local al comunei
Albesti,

in temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215t2001 privind administralia publica
localS, republicati, cu modificdrile 9i completirile ulterioare,

HOTARA$TE :

Art. 1 Desemnarea pregedintelui de gedinti al Consiliului Local al comuneiAlbesti
pentru o perioadd de trei luni (iulie 201A
domnului/doamnei.....

- septembrie 2018) a

Att. 2 Prezenta hotir6re se comunici lnstitulie Prefectului - Jude[ul Mureg, in
vederea exercitirii controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului
comunei Albeqti 9i persoanei nominalizate la art. 1.

IMAR,
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EXPUNERE DE MOTIVE

Privind alegerea pregedintelui de gedinld al Consiliului Local al comunei Albegti pentru
o perioadd de trei luni ( iulie 2018 - septembrie 2018)

in cadrul gedinlei ordinare a Consiliului Local Albegti din data de 15.03.2018, prin
Hotir6rea nr.15115.03.2018, a fost ales pregedinte de gedin[i pentru trei luni, domnul
consilier NEGHINA CEZAR.

Av6nd in vedere prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr.215t2001, republicati,
un consilier local poate exercita functia de pregedinte de gedinli cel mult trei luni.

ln cadrul gedintei ordinare din aceasti luni, in contextul prevederilor legale sus
menlionate Consiliul Local trebuie sd adopte o hotdrire privind alegerea pregedintelui
de gedin[i al Consiliului Local Albegti pentru urmdtoarea perioadi de trei luni, respectiv
iulie 2018 - septembrie 2018.

ln consecinta, in urma propunerilor ficute de citre consilierii locali in cadrul
gedinlei gi ca urmare a exercitdrii votului, se va alege noul pregedinte de gedinld pentru
perioada iulie 2018 - septembrie 2018.

PRIMAR,
$ovREA NTCOLAE
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RAPORT DE SPECIALITATE

Privind alegerea pregedintelui de gedintd al Consiliului Local al comunei Albegti pentru
o perioadd de trei luni ( iulie 2018 - septembrie 2018)

Domnule Primar,

Prevederile art.35, alin. (1)gi art.41 din Legea nr.215l2OO1 privind administralia
publici locald, republicat6, precum gi art.16 din Regulamentul de organizare 9i
func[ionare al Consiliului Local al comunei Albegti, reglementeazd modalitatea de
alegere a pregedintelui de gedin[6 care va conduce gedin[ele consiliului local pe o
perioadd de trei luni.

Avdnd in vedere faptul ca in luna iunie 2018 expiri perioada de trei luni pentru
care domnul consilier NEGHINA CEZAR a fost desemnat si conduci gedinlele
consiliului local, este obligatoriu ca in urmitoarea sedinta de consiliu local si se
propuneri gi si se numeasca pregedintele de gedinli pentru urmatoarele 3 luni de zile,
respectiv pentru perioada iulie 2018 - septembrie 2018.

Pe cale de consecinta si av6nd in vedere prevederile legale sus citate, va solicit
respectuos si promovali gi si supuneli dezbaterii Consiliului Local proiect de hotirdre
privind alegerea pregedintelui de gedin[6 al Consiliului Local al comunei Albeqti pentru o
perioadd de trei luni (iulie 2018- septembrie 2018) in vederea adoptdrii unei hotdrdri in
acest sens.

SECRETAR,
PURCARIU DANUT


