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HOTARAREA NR. 57/08.09.2017
privind alegerea presedintelui de sedinta al Cosiliului Local Corbu
pentru urmatoarele 3 luni
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 08.09.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de secretarul comunei Corbu;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
In conformitate cu dispozitiile art.9 si art.10 din O.G. nr.35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Având in vedere prevederile art.35, art.41 si art.47 din Legea nr.215/2001-legea
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Corbu in persoana
domnului Visan Gheorghe pentru o perioada de 3 luni care va conduce sedintele
Consiliului Local si va semna hotararile adoptate de acesta.
Art.2 Consilierul local ales presedinte de sedinta poate fi schimbat din functie la
initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii
consilierilor locali in functie.
Art.3 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului
– judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi
depus la dosarul sedintei, un exemplar d-lui Visan Gheorghe si un exemplar domnului
primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în
funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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