ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al
orasului Pogoanele pentru perioada martie – mai 2019
Consiliul Local al orașului Pogoanele, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- referatul Secretarului orașului Pogoanele, înregistrat la nr. 1341/21.02.2019 prin care se
arată necesitatea alegerii unui președinte de ședință pentru perioada martie- mai 2019;
- expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele, înregistrată sub nr. 1342/21.02.2019,
prin care se propune alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al orașului
Pogoanele pentru perioada martie – mai 2019;
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului local al orașului Pogoanele;
- prevederile art. 9, alin. (1), (3) şi (4) din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 673/2002;
- prevederile art. 19 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
orașului Pogoanele, aprobat prin Hotărârea nr. 28/2012.
În temeiul art. 35, alin. (1), art. 41 şi art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Domnul consilier Stan Tudor se alege preşedinte de şedinţă al Consiliului Local
al orașului Pogoanele pentru lunile martie – mai 2019, calitate în care va îndeplini atribuţiile
prevăzute de lege şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al orasului
Pogoanele.
Art.2.- Secretarul orasului Pogoanele va comunica prezenta hotărare persoanelor si
institutiilor interesate.
Președinte de sedință,
Consilier, Obială Ion

Avizat Secretar,
Jr. Cotruță Valentino Adrian

Nr. 12 / 27.02.2019
Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de
27 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 14 voturi „pentru”, 0
„abţineri” si 0 voturi “impotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie si 14 consilieri
prezenţi la şedinţă.

