ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
.........................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

HOTARARE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ulmeni
pentru o perioadă de trei luni (iunie - august 2018)
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judeţul Calarasi, intrunit in sdinta ordinara in
data de 29 IUNIE 2018;
Având în vedere;
- Adresa Institutiei Prefectului Judetului Calarasi nr.943/2018, inregistrata la
Primaria
Ulmeni sub nr.718/2018;
- Raportul de specialitate intocmit de secretarul comunei, inregistrat sub
nr.............................................................;
- Procesele verbale de sedinta ale comisiilor de sapecialitate
- Raportul de avizare al Comisiei Juridice si de disciplina, inregistrat sub
nr...............................................;
- În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1), art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind
administreţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 12,
alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei
Ulmeni,
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE;
Art.1.Se aproba alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ulmeni pentru o
perioadă de trei luni (iunie 2018 – august 2018).
In urma propunerilor facute a fost desemnata domnul MIRCEA IULIAN –
MUGUREL, care va semna toate hotararile si anexele acestora , adoptate in perioada
mentionata.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Calarasi , în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului comunei
Ulmeni şi persoanei nominalizate la art. 1.

PREŞEDINTE DE SEDINŢA,
MIRCEA IULIAN - MUGUREL

Nr………
Adoptată la Ulmeni
Astăzi:29 .06.2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR CU ATRIBUTII
DELEGATE
RAIU MADALINA GEORGETA

Total consilieri 15
Prezenţi
15
Vot pentru
15

DOMNILOR CONSILIERI,
ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
.........................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

Nr..........................
DOMNILOR CONSILIERI,
In conformitate cu prevederile art.35 si 47 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborata cu
prevederile Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local aprobat prin
HCL Ulmeni nr.32/29.09.2016, precum si adresa Instititiei Prefectului judetului Calarasi
nr.973/2018, in vederea desemnarii unui presedinte de sedinta pe urmatoarele 3 luni,
este necesara initierea unui proiect de hotarare si adoptarea unei hotarari.
In aceasta situatie, in urma propunerilor facute si a votului se desemneaza
presedintele de sedinta, care pe durata celor 3 luni,va semna hotaririle adoptate de
Consiliul Local , anexele care le insotesc aceste hotariri, cit si procesele verbale de
sedinta.

Secretar,
Anisoara MANCIU

