ROMÂNI A
JUDEŢUL H ARGHITA
COMUNA MIHĂILENI
CONSILIUL LOCAL MIHĂILENI
Telefon – Fax 0266 – 326155

HOTĂRÂREA NR.31/2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Mihăileni intrunit în şedinţa ordinară în data de
25. 07. 2019 la ora 14,00 la sediul Primăriei Comuna Mihăileni,
Având în vedere:
- art. 9 din Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea
nr.673/2002;
- avizul Comisiilor de specialitate, expunerea primarului comunei, raportul
secretarului comunei;
În temeiul prevederilor art. 123 alin. (1), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin.
(1) lit. a) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Se alege preşedinte de şedinţă domnul/doamna Eröss Antal, care va conduce
şedinţele consiliului local pe o perioada de 3 luni, începând cu data adoptării prezentei
hotărâri.
ART. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija
secretarului cu:
- primarul comunei Mihăileni
- Instituţia Prefectului judeţul Harghita
Mihăileni, la data de 25.07.2019

Preşedintele de şedinţă,
Eröss Antal

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért
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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.30/2019
privind propunerea spre alegere a preşedintelui de şedinţă

Având în vedere:
- art. 9 din Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea
nr.673/2002;
- expunerea primarului comunei, raportul secretarului comunei;
În temeiul prevederilor art. 123 alin. (1), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin.
(1) lit. a) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1. Se propune spre alegere a preşedintelui de şedinţă domnul/doamna
_________________________, care va conduce şedinţele consiliului local pe o
perioada de 3 luni, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.
ART. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija
secretarului cu:
- primarul comunei Mihăileni
- Instituţia Prefectului judeţul Harghita
Mihăileni, la data de ________2019

Iniţiator Primar,
Izsák Székely Lóránt

Avizat pentru legalitate,
Sándor Gellért
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind propunerea spre aprobare alegerea preşedintelui de şedinţă

În scopul alegerii preşedintelui de şedinţă începând cu luna aprilie 2019.
Întrucât începând cu sedinta ordinara din luna iulie anului 2019 încetează
perioada pentru care dl. Dobos Laszlo a fost ales preşedinte de şedinţă, a fost iniţiat
proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
comunei Mihăileni pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna iulie 2019.
Cu respectarea Hotărârii Consiliului local Mihăileni prin care s-a stabilit că
funcţia de preşedinte de şedinţă să fie exercitat prin rotaţie în ordinea obţinerii
mandatelor, vă propun ca preşedinte pe dl. Szőcs Árpád.
Propus spre dezbatere în cadrul şedinţei din data de 25.07.2019

Iniţiator
Primar,
Izsák Székely Lóránt
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RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă începând cu luna iulie 2019

Având în vedere art. 123 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
Întrucât începând cu sedinta ordinara din luna iulielie a anului 2019 încetează
perioada pentru care dl. Dobos Laszlo a fost ales preşedinte de şedinţă, precum și cu
respectarea Hotărârii Consiliului local Mihăileni prin care s-a stabilit că funcţia de
preşedinte de şedinţă să fie exercitat prin rotaţie în ordinea obţinerii mandatelor, se
propune ca preşedinte dl. Szőcs Árpád.
Propus spre dezbatere în cadrul şedinţei din data de 25.07.2019

Administrator public,
Kopacz Csaba
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