
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJITA

ROTARARE
Nr. 03 din 04.02.2021

Privind alegerea pre§edintelui de §edin§i al Consiliului Local Obrejita pentru
§edintele din unnatoarele trei luni.

Consiliul local 31 comunei Obrejiga, judetul Vrancea,

Avfind in vedere:
- proieétul de hotérfire nr. 04 din 29 Ianuan'e 2021 initiat dc primarul comunei

Obrejita, privind alegerea pregedintelui dc §edinta al Consiliului Local Obrejita
pentru §edintele din urmatoarele trei luni;

- referatul de aprobare a] primarului comunei in calitate de initiator a1

proiectului inregistrat cu nr. 356 din 29 Ianuafle 2021;
- raportul de specialitate al secretarului general 31 comunei, inregistrat cu nr.

355 din 29 Ianuarie 2020;
.

- avizele comisiilor de specialitate din cadml Consiljului Local Obrejita;

in conformitate cu:
— prevederile art 123 din O.U.G. m. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;
— Regulamentului de organizare §i functionare al Consiliului local a1 Commei

Obrejita, jud. Vrancea, aprobat prin H.C.L. nr. 26/ 23.12.2021;

in temeiul prevederilor art. 196 31in. (I) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a
Guvemului m. 57/2019 privind Codul administrativ, republicata cu modificarile gi
completérile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l Se aproba alegerea pre§edintelui de gedinta a1 Consiliului Local Obrejita
pentru §edintele din urmétoarele trei luni.



Art.2 Pregxedintele de gedinta exercita potn'vit Regulamentului dc Organizare §i
Funcgionare a Consiliului Local a1 comunei Obrejiya aprobat prin H.C.L. nr. 26/
23.12.2020 urmatoarele atribugii:

a) Conduce §edin§ele de consiliu local
h) Supune votului consilierilor locali proiectele de hotirad §i anunga rezultatul

votirii, cu precizarea voturilor pentru, a vomrilor finpotrivé §i a abginerilor
numérate §i evidengiate de secretarul general a1 U.A.T. in procesul verbal al
§edin§ei

c) Semneazé procesul verbal al §edingei
d) Asiguré menginerea ordinii, in condigiile dc organizare §i functionare a

consiliului local
6) Supune votuluj consilierllor locali orice problema care intré. in competenta de

solujcionare a consiliului local
f) Aplica, dacé este cazul, sancgiunile prevézute la art. 233 alin. (1) din Codul

Administrativ sau propune consili‘ul aplicarea unor-asemenea sancgiuni, dupé
caz

g) lndeplifieste alte atrlbugii prevazute de lege, de regulamentul dc organizare
funclionare a consiliului local sau alte insarcinéri date dc cétre consiliul local

Art.3 Prevederile prezentei hotérfiri vor 1": comunicate persoanelor interesate dc
citre secretarului general al comunei .
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