JUDETUL SATU MARE
CONSITIUL LOCAL AL COMUNEI
DOBA

PROIECTDEHOTARARE
y.40 1g\\0 zora
privind alegerea Pre$edintelui

deledintial consiliului local al

comuneiDoba

Consiliul local al comunei Doba, judetul Satu Mare , intrunit in gedinla
extraordinari azi 05.10 .2018 ;
'intocmit[ de plimarul comunei Doba' judelul
Av6nd ln vedere expunerea de motive
Satu Mare,

in baza prevederitor art.9, alin. (l) ti art.10 din OG nr'35/2002 privind aprobarea
Resulamentului oadiu de organizare $i functionare a consiliilor locale , prevederile
prin
ReErlam.ntrlui de organiiare qi funclionare al Consiliului local alcomuneiDoba aprobat
HCL nr. 20/14.01 .2017
din Legeaff'21512001 n
$i art
in conformitate cu prevederile art 35 alin
administratiei oublice locale , republicatt, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare :
art. 115alin.(1) lit.b) dinLegeanr'215/2001
in temeiul art.45 ilin
privind administralia publice Iocala, republicatd , cu modificarile ti completlrile ulterioare '

(l)

4l

(t),

HOTARA$TE:
se alcge preqedinte de $edin16 al
Afi.1. Dl. consilier
Consiliului local al comunei Doba , pe o perioadl de 3luni , pentru iedinlele din lLrnile
octombrie - decembrie 2018.
Art.2. Prc$edintele de $edinld ales va exercita atribufiile stabilite de legislalia

in vigoare.

Mare

,

Art.3.Prezenta hotdrare se comunica cu : Institutia Prefectului judetul Satu
Primarul comunei Doba, persoanelor interesate.

INITIATOR PRO
PRIMAR,
lng. M. ctidliflaa.

--.1_

JUDETUL SATU
COMUNA DOBA
CABINET PRIMAR

Nr.

h?1ht

Ol.t0

2su,

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdrare privindalegerea Presedintelui detedin!5 al Consiliului local al
comunei Doba.

Potrivit prevederilor art.35 alin. (1)Siart. 41 din Legea nr.215/2001 a
administratiei publice locale, republicatd cu modific;rile fi completerile ulterioare, Consiliul
local alege dintre membrii sii, prin hotdrere adoptat; cuvotul deschisal majoriti!ii
consilierilor localiin functie , un pre$edinte de tedin!5 pe o perioadd de cel mult 3 luni , care
va conduce Sedintele consiliului local $i va semna hotSrariile adoptate de acesta ,
Avand in vedere Regulamentul de organizare 9i functionare al Consiliului
local al comunei Doba , raportat la prevederile O.G. 35/2002 ,
Tinend cont de faptul cd dl. consilier Roman Alexandru a fost ales
pre$edinte de Sedinti peoduratd de3li_tni p;n; ladatade 30 septembrie 2018 ,este
necesar alegerea pregedintelui de$edintepentruurm;toareleSedinte,pentruoperioad;de
maxim 3luni
Supun spre analizd Si aprobare Consiliului local al comunei Doba
prezentul
proiect de hotarare .

,

INITIATOR PROIECT
PRIMAR,
lng. M . Ghetina
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