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HOTARARE N R.59
DIN 29.09 .2017
Privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni încep ând cu
luna Septembrie 2017
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau intrunit in data de 29.09.2017 in sedinta ordinară,potrivit art.39
alin(1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala ,republicata ,cu modi ficarile si completarile
ulterioare
Avand in vedere :
- propunerea acceptată și însușită de majoritatea consilierilor locali în cadrul ședinței Consiliului Local din data
de 31.08.2017 privind desemnarea dlui consilier Joca I ,președinte de ședință pe o perioadă de trei luni
- expunerea de motive a primarului comunei Cleja,judetul Bacau nr.4865/01.08.2017 prin care se arat ă
necesitatea ,oportunitatea si legalitatea adopt ării unei hotărâri in sedința din luna septembrie 2017 cu privire la

aprobarea alegerii președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni încep ând cu luna
Septembrie 2017.
Prevederile : art.121 alin(1) si alin.(2) din Constitutie, art.2,art.3,art.4 din Legea nr.199/1997 pentru

ratificarea Cartei europene a autonomiei locale ,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art 7
alin(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala,art.20 si art.21 ”,m” din Legea cadru a
descentralizarii nr.195/2006,art.23,art.35, art. 36 alin(1)și alin(9),art.41,art.128 alin(2) din Legea
nr.215/2001 privind administratia publică locală,cu modificările si completarile ulterioare art.9 alin(1)
și art.10 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale din
30.01.2002,aprobat prin O.G nr.35/2002 ,modificată și completată si avizele favorabile a
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cleja,judetul Bacau,nr.
6623,6624,6625/29.09.2017
In temeiul art.45 alin(1) ,art.48 alin(2) și art115 alin(1) li”b” din Legea nr. 215/2001,privind administratia
publica locala ,republicata in anul 2007,cu modificarile si completarile ulterioare.

HOT ARASTE:
Art.1. Se aprobă alegerea dlui consilier Joca Ion președinte de ședință pe o perioadă de trei luni
începând cu luna Septembrie 2017
Art.2.Dl consilier Joca Ion exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru preș edinte de ședință.

Art.3 Împotri va prezentei hota ra ri se poa te face contesta tie de cei interesa ti i n conditiile
Legii contenciosului adminis tra ti v nr. 554/2004 cu modifi ca rile si completa rile ul terioa re.
Art.4. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului-judetul Bacau primarului
comunei Cleja,judetul Bacau și va fi adusă la cunostinta publicului ,conform prevederilor legale
,care reglementeaza acest aspect

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER
JOCA ION

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR COMUNA
Cons.Jur.BLEOJU ELENA

15 voturi “pentru”,0 voturi”abtineri”,0 votuti “impotriva”,consilieri prezenti 1 5,consilieri in f unctie 15

