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HOTARARE NR.56
DIN.19. 09.2017
Privind aprobarea alegerii președintelui de ședință conform art 47 alin(3) din Legea
nr.215/2001,republicată cu modificările și completările ulterioare 2017
Consiliul Local al comunei Cleja,judetul Bacau intrunit in data de 19. 09.2017 in sedinta extraordinară,potrivit
art.39 alin(2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala ,republicata ,cu modificarile si completarile
ulterioare
Avand in vedere :
- lipsa dlui consilier Joca Ion ,desemnat președinte de ședință pe o perioadă de trei luni începând cu luna
septembrie 2017,propunere acceptată și însușită de majoritatea consilierilor locali în cadrul ședinței Consiliului
Local din data de 31.08.2017
- propunerea acceptată și însușită de majoritatea consilierilor locali în cadrul ședinței Consiliului Local din data
de 19.09.2017 privind desemnarea dlui consilier Hoborici Valentin,președinte de ședință pentru această dată
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.47 alin(3)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.
6258,6259,6260/19.09.2017
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.

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă alegerea dlui consilier Hoborici Valentin ,conform art 47 alin(3) din Legea
nr.215/2001,republicată cu modificările și completările ulterioare 2017 președinte de ședință
pentru data de 19.09.2017
Art.2.Dl consilier Hoborici Valentin exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru președinte de ședință.
Art.3 Împotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesati in conditiile
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
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 reglementează acest aspect

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER
HOBORICI VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COMUNA
Cons.Jur.BLEOJU ELENA

14 voturi “pentru”,0 voturi”abtineri”,0 votuti “impotriva”,consilieri prezenti 14,consilieri in functie 15

