JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL CONU.INE!
DOBA

PROIECT DE

Nr

HorAnAne
O19

privind alegerea Pregedintelui de gedinf[ al consiliului local al comunei Doba
Consiliul local al comunei Doba, judetul Satu Mare , intrunit in gedinta
extraordinard convocatd de indatd azi ll '07 '2019 ;
Avdnd in vedere referatul de aprobard inregistrat la nt. 37421 11.07 .2019
intocmit de primarul comunei Doba, judeJul Satu Mare 9i raportul compartimentului
despecialitate al Primdriei m. 3744111.07.2019 ,
inburu prevederilor Regulamentului de organizare gi funclionare al Consiliului
local al comunei Doba aprobatprin HCL m. 20114'07 '2017
in conformiiate cu prevederile art. 123 alin. (1) 9i alin. (4) din OUG nt. 5712019
privind Codul Administrativ ;
Intemeiul art. 129 alin.(l), 139 alin. (1) 140 alin, (1) ,art.l96 alin. (1) lit.a)
din Ordonanfa privind Codul Admninistrativ nr' 5712019

HOTAnA$rE:
Art.l. Dl. consilier
Consiliului local al comunei Oobu,

alege preqedinte de gedin!6 al
pe o perioadd de 3 luni , pentru qedinlele din lunile
, se

iulie - septembrie 2019.
Art.Z. preqedintele de qedinfa ales va exercita atribuliile stabilite de legislatia
in vigoare.
Art.3.Prezenta hotlrflre se comunic[ cu : Institutia Prefectului judetul Satu
Mare , Primarul comunei Doba, persoanelor interesate'
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REFERAT

pentru aprobarea proiectulUl de hotd16re privind alegerea Pregedintelui de gedinfd al
Consiliului localal comunei Doba.

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1 , 4 ) din OUG nr. STl2OIg privind
CodulAdministrativ , Consiliul loggJ alege dintre membrii sdi, prin hotir6re adoptatd prin
votul deschis cu majoritate simplf , un pregedinte de gedin!5 pe o perioadd de cel mult 3
luni , care va conduce gedinlele consiliului local si va semna hoti16riile adoptate de
acesta

.

JinAnd cont de faptulci dl. consilier Vonet Nicolae a fost ales
preSedinte de gedin[d pe o durati de 3 luni , pentru
5edinlele . din perioada martie iunie 2Ot9 , este necesar alegerea pregedintelui de gedin!5 pentru urmdtoarele gedin[e
pentru o perioadd de maxim 3 luni .
Supun spre analizd gi aprobare Consiliului local al comunei Doba, prezentul
proiect de hotd16re .
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