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coNSrLruL LocAL PANGARATT

HOT
privind alegerea Preqedintelui de $edin{[ pentru lunile

Noiembrie, Decembrie 2022 ;i lanuarie 2023

Consiliul local al comunei Pffnglrafi, judeful Neam{, intrunit in qedinfl ordinar[ in ziua de

27.10.2022;

Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei PANGARATI privind alegerea pre;edintelui de
qedin!6 pentru lunile Noiembrie, Decembrie 2022 ;i Ianuarie 2023;

Referatul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei, cu nr. 8639 din 26.L0.2022
Ordinul rc.520 din 03.11.2020 emis de Prefectul Judefului Neam! qi inregistrat sub nr. 8342 din

04.11.2020, prin care s-a constatat indeplinirea condifiilor legale de constituire a Consiliului local al
comunei P6ng6rali, qi cE incep6nd cu data de 29.10.2020 este considerat legal constituit Consiliul Local al
comunei Pdngdrali

In conformitate cu prevederile art.lZ3 din OUG nr.57120I9 privind Codul Adminishativ, cu modificlrile qi

complet[rile ulterioare, coroborat cu prevederile art.11 din Regulamentul de Organizare gi Func{ionare a Consiliului
Local Pdng6rali, adoptat prin HCL nr.30 din 26.11.2020

In temeiul art. I29 alin.(l) qi alin.(2) , coroborat cu prevederile art. 196 aln.[) lit. b) din OUG w57 12019
privind Codul Administrativ cu modificdrile qi completiirile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.l. Se alege ca Preqedinte de $edin!6, pentru lunile Noiembrie, Decembrie 2022 si lanuarie 2023,
domnul consilier local Lungu-Bordea Alexandru
Art.2 Pregedintele de qedinJd exerciti urmdtoarele atribulii principale:
a) conduce qedintele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri qi anunt6 rezultatul votdrii, cu precizarea
voturilor pentru, a voturilor impotrivl qi a abtinerilor numdrate qi evidentiate de secretarul general al
unitSlii administrativ - teritoriale in procesul - verbal al gedinfei;
c) semneazi procesul - verbal al qedintei;
d) asigur6 menlinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare qi funcfionare a consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemd care intrA in competenla de solulionare a consiliului
local;
f) aplicd, dac[ este caz:ul, sanctiunile prevdzute la art. 233 alin. (1) din OUG nr.5712019 - Cod
Administrativ, sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni, dupd caz;
g) indeplineqte alte ahibutii prev[zute de lege, de regulamentul de organizarc qi func]ionare a consiliului
local sau alte lnsdrcindri date de cdtre consiliul local.
Art.3 Prezenta hot6rdre se comunicE, prin intermediul
termenul prevdzut de lege, primarului comunei Pangdrali

secretarului general al comunei Pdng6rafi, in
qi prefectului judetului Neamt, gi se aduce la
Pdng6rati, precum $i pe pagina de intemetcunoqtintd publicd prin

www.pangarati.ro
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Hot5rArea a fost adoptatl in gedinla ORDINARI a Consiliului local al comunei
15 voturi oentru . 0 abtineri si 0 voturi imootrivl din totalul de 15 consilieri orezenti
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Contrasemneazi:
Secretar general a! cgmune
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