ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă a
Consiliului Local Sageata,judeţul Buzău
Consiliul Local al comunei Sageata judeţul Buzău ,
Având în vedere :
- expunerea de motive a viceprimarului Comunei Sageata, judetul Buzau, dl Ilie
Constantin, care indeplineste si atributiile conferite de lege primarului , conform
prevederilor art.72 alin (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , înregistrată la nr.
192/23.10.2018;
- raportul secretarului comunei înregistrat la nr. 193/23.10.2018;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata , judetul Buzau ;
In conformitate cu :
- prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali, republicată;
- prevederile art. 13 alin (2) si art.15 , din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local Sageata , adoptat conform HCL nr. 40/2016 cu
modificările ulterioare .
In temeiul art. 36, alin. (9) , art. 45, alin.(1) şi art.115 alin (1), lit ,,b” din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sageata,
judeţul Buzău , pentru şedinţele din lunile noiembrie , decembrie 2018 şi ianuarie 2019 în
persoana doamnei consilier local Pavel Olimpia
.
Art. 2 Preşedintele de şedinţă , exercită potrivit Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local Sageata are următoarele atribuţii:
a) conduce şedinţele Consiliului Local Sageata ;
b) semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Sageata, chiar dacă a votat
împotriva acestora, precum şi procesul verbal al şedinţelor;
c) asigură
menţinerea ordinii şi respectării regulamentului de desfăşurare a
şedinţelor ;
d) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în componenţa de
soluţionare a acestora .
e) aplică , dacă este cazul sancţiuni prevăzute în Statutul aleşilor locali sau
propune consiliului local aplicarea de asemeanea sancţiuni.
Art.3 Pe data prezentei HCL nr.41/2018 isi incetează aplicabilitatea .
Art.4 Secretarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri si o va
transmite institutiilor si autoritatilor interesate.
Preşedinte de Şedinţă
Consilier local
Vâsie Dumitru

Contrasemnează,
Secretar,
Raimonda Viorica Iancu

Nr. 56
Sageata - Buzău, 31.10.2018
Hotărârea a fost adoptată de Consiliul local al comunei Sageata în şedinţa ordinara din data de
31.10.2018 cu respectarea prevederilor art. 45, alin.1, din Legea nr. 215/2001, a administraiei publice
locale ( R2) , cu un număr de 12 voturi pentru ,0 abţineri şi 0 voturi împotrivă , din numărul total de 12
consilieri în funcţie şi consilieri prezenţi la şedină 12

