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HOTARARE
Nr. 10 din 15 Aprilie 2021

Privind alegerea pregedintelui de §edin§a a1 Consiliului Local Obrejiya pentm
gedin’gele din urmétoarele trei luni.

Consiliul local 31 comunei Obrejiga, judetul Vrancea,

Avé‘md in vedere:
* proiectul de hotarére nr. 12 din O9 Aprilie 202] initiat de primarul comunei

Obrejita, privind alegerea pre§edintelui de oedinga al Consiliului Local Obrejiga
pentru §edin§ele din urmatoarele trel luni;

- referatul de aprobare al primarului comunei in calitate de initiator a1
proiectului inregistrat cu nr. 1439 din 09 Aprilie 2021;

- raportul de specialitate al secretarului general 31 comunei, integistrat cu m.
1438 din 09 Aprilie 2021;

- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Obrejiga;

in conformitate cu:
- prevederile art. 123 din O.U.Gi m. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;
- Regulamentului de organizare §i funcgionare a1 Consiliului local a] Comunei

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

1n temeiul prevederilor art 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanga de Urgenya a
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicata cu modificarile §i
completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobé alegerea pregedintelui de aedinga a1 Consiliului Local
Obrejiga pentru sedingele din urmétoarele trei luni.

Art.2 Pregadintele do sedinga exercita potrivit Regulamentului de Organizare
$1 Funcgionare a Consiliului Local a1 comunei Obrejijl‘a aprobat prin H.C.L. nr. 26/
23.12.2020 urmétoarele atribugzii:

a) Conduce gedin‘gele de consiliu local



b) Supune votului consilierilor Iocali proiectele de hotéréri §i anungé. rezultatul
votérii, cu preoizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivé $1 a abginerilor
numérate §i evidengia’ce de secretarul general al U.A.T. in procesul verbal al
§edin§ei

c) Semneazé procesul verbal al §edin§ei
d) Asiguré menginerea ordinii, in condi‘giile do organizare $1 fimcgionare a

consiliului local
6) Supune votului consilierilor locali orice problemé care intré in competenta de

solugionare a consiliului local
l) Aplicé, daci este cazul, sancgiunile prevézute la art. 233 alin. (1) din Codul

Administrativ sau propune consiliul aplicarea unor asemenea sancgiuni, dupé
caz

g) lndepline§te alte atribugii prevfizute de lege, de regulamentul de organizare
fimcgionare a consiliului local sau alte insércinéri date de catre consiliul local

Art.3 Prevederile prezentei hotéréri vor fi comunicate persoanelor interesa’te de
cétre secretarului general al comunei .

Presedinte de §edin§i , Contrasemneazfi,
Anita—Enache Adrian Secretar geneneral a1 comunei,

Florin PONEA


