JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL tOCAt AL COMUNEI
DOBA

A
o{9
privind alegerea Pregedintelui de gedinfi al cons
Consiliul local al comunei Doba, judetul Satu
azi 24.04.2019 ;
Avdnd in vedere expunerea de motive in
Satu Mare,
inbaza prevederilor afi.9,alin. (l) gi art.10
Regulamentului cadru de organizare gi funcJionare a con
Regulamentului de organizarc gi funcJionare al Consili

HCL nr. 20114.07.2017
in conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1
administratiei publice locale , republicatd, cu modificdri

Ane

ui local al

,
de

comunei Doba

intrunit in gedinfa ordinar[

primarul comunei Doba, jude(ul

OG nr.3512002 privind aprobarea
iilor locale , prevederile
local al comunei Doba aprobat prin
gi art.4l din Legea nr.2l5l200l a
gi complet[rile ulterioare ;

In temeiul aft.45 alin. (l) , art. l 15 alin. ) lit. b din Legeanr.2l5l200t
)
privind administrafia public[ local6, republicatd , cu
icdrile gi complet[rile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art.1. Dl. consilier
Consiliului local al comunei Doba, pe o perioadd de
aprilie - iunie 2019.
Art.2. Pregedintele de gedinJ6 ales va exe
in vigoare.

Mare

,

Art.3.Prezenta hot[r6re se comunic[ cu
Primarul comunei Doba, persoanelor i

:

alege pregedinte de gedinfd al
luni , pentru gedinfele din lunile
stabilite de legislatia
Prefectului judetul Satu

INITIATOR -PROIECT
PRIMAR.

adoptatl
total
absen$i

e

a fost

pletat6. Nr.

r art,45 nLegeaw.2l5l200l, republicatii,
ie 11 , r total al consilierilorprezenfi _
impotrivD_ , abtineri
, voturi

JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA COMUNEI DOBA

20L9

la proiectul de hotdr6re privind alegerea pre5edintel

gedintd

comunei Doba.

Potrivit prevederilor art.35 alin. (1)gi
administratiei publice locale , republicati cu
local alege dintre membrii sdi, prin hotdrAre adoptatd
consilierilor localiin funcfie , un pregedinte de gedinli
va conduce gedintele consiliului local giva semna hotd
Av6nd in vedere Regulamentul de orgar
localal comunei Doba, raportat la prevederile O.G. 35/
Jin6nd cont de faptul ci dl. consilier
gedinl6 pe o duratd de 3 luni , pentru gedinlele
, este necesar alegerea pregedintelui de gedinld pentru
perioadd de maxim 3 luni .
Supun spre analizd 5i aprobare Consiliului

proiect de hotir6re

.

tNtTtATOR PROTECT
PRIMAR,

lng. M . Ghetina

al

Consiliului local al

41 din Legea nr.2L5l20Ot

a

completdrile ulterioare , Consiliul
votul deschis al majoritSlii
o perioadi de cel mult 3 luni , care
ile adoptate de acesta .
re gifunctionare al Consiliului

gi

loan a fost ales pregedinte de
da ianuarie - martie 2019
toarele gedinte , pentru o
I al comunei

Doba, prezentul

