ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA

NR 31 /29.04.2011

Privind alegerea presedintelui de sedinta
CONSILIUL

LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA,

Intrunit in sedinta extraordinara in data de : 29 aprilie 2011, care a fost publica,
Avand in vedere :
- ca d-ul consilier Bobar Romulus, ales presedinte de sedinta pentru luna aprilie 2011Hotararea Consiliului Local Sohodol, nr. 22 din data de 31.03.2011, lipseste motivat de la sedinta
extraordinara a Consiliului Local Sohodol,
- propunerea d-lui
consilier Sicoe Dorin , ca domnul consilier, Brezestean Vasile, ales
presedinte de sedinta pentru luna mai 2011, Hotararea nr. 27/15.04.2011, sa fie ales presedinte
pentru sedinta extraordinara din data de: 29.04.2011,
- prevederile art. 76 din Anexa la Hotararea Consiliului Local Sohodol, nr. 5/28.02.2009
privind functionarea Consiliului Local al comunei Sohodol,
- prevederile art. 35 al ( 1 ) din Legea nr. 215/ 2001 – Legea administratiei publice locale
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile art. 9 alin ( 1 ) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamantului – cadrul de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr 673/2002,
In temeiul art. 45 al ( 1 ) art. 115, al ( 1 ) lit. b) si al ( 3 ) din Legea nr. 215/2001- Legea
administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
adopta
prezenta
H O T A R A R E

Art. 1. –Se alege domnul consilier Brezestean Vasile, in functia de presedinte de sedinta
a Consiliului Local al comunei Sohodol.
Art.2. Prezenta hotarare se va comunica :
- D –lui Prefect al judetului Alba,
- D-lui Primar al comunei Sohodol,
- Se va asigura publicitatea la sediul Primariei comunei Sohodol.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 10 voturi favorabile, valabil exprimate care
reprezinta 90,90% din numarul consilierilor in functie si 100% din numarul consilierilor prezenti.
Sohodol, la 29 aprilie 2011.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Brezestean Vasile
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/ SM
Ex.6
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