ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA CIOHORĂNI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR.26
Din 30.05.2014
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Consiliul Local al comunei Ciohorani, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.05.2014;
Având în vedere expunerea de motive, înregistrată sub nr.124 din 30.04.2014, întocmită de
d-nul consilier Călin Dumitru, prin care propune ca d-nul consilier Luca Traian, să îndeplinească
funcţia de preşedinte de şedinţă, pentru următoarea şedinţă a Consiliului Local Ciohorani, în
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre;
Având în vedere prevederile art. 9 din Regulamentul - cadru de organizare si funcţionare
a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002;
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului
Local Ciohorani;
Având în vedere avizul Comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi
urbanism, înregistrat sub nr.140 din 23.05.2014;
In conformitate cu prevederile art. 3 5 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, modificată si completată ;
In temeiul prevederilor art. 45 alin.l din Legea administraţiei publice locale
nr.215/20012001 , republicată, modificată si completată ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se alege preşedintele de şedinţă al Consiliului Local al comunei Ciohorani, pentru
următoarea şedinţă, în persoana d-lui consilier Luca Traian.
Art.2. Preşedintele de şedinţă ales potrivit art.l va exercita atribuţiile prevăzute de art. 18
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Ciohorani.
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica :
a) Prefectului judeţului Iaşi;
b) Primarului comunei Ciohorani;
(2) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, CĂLIN DUMITRI
Contrasemnează pentru legalitate
Secretar,
Albu( ristian
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