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HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fărcașele, pentru
ședințele din lunile martie - mai 2018.

Expunere de motive: Potrivit art.35 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, ulterior modificată și completată: Consiliul Local alege din membrii săi, prin
hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție, un președinte de
ședință pe o perioadă de trei luni, care va conduce ședințele consiliului și va semna hotărârile
adoptate de acesta.
Având în vedere:
- faptul că mandatul de președinte de ședință al domnului consilier Munteanu Marinel, atribuit
pentru perioada decembrie 2017 – februarie 2018, a încetat;
-prevederile H.C.L. nr. 3 din 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local Fărcașele;
-prevederile H.C.L. nr. 32 din 29.11.2016
privind alegerea doamnei consilier Cunzet Dorina
președinte de ședință pentru perioada decembrie 2016 – februarie 2017;
-prevederile H.C.L. nr.7/11.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare a Consiliului Local Fărcașele;
- prevederile Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali;
- prevederile art. 9 alin. (1) şi ale art. 10 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 673/2002 şi art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare si funcţionare
al Consiliului local Fărcaşele aprobat prin Hotărârea nr. 7 din 06.07.2012;
- prevederile art.35, art.47 și 117 lit a) din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică
locală-republicată;
In temeiul prevederilor art.35 alin.(1), art.36 alin.(9), art. 45, alin. (1) și art.115 alin.(1) li.b) din
Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
ART.1.- Se alege d-nul NICOLAE ION, consilier local, care va conduce şedinţele Consiliului
Local Fărcaşele, judeţul Olt, pe perioada martie - mai 2018.
ART.2.- Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor in funcție.
ART.3.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică în condițiile legii și se comunică
persoanei menționate la art.1, Instituției Prefectului Olt, Primarului comunei Fărcașele.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Munteanu Marinel
Nr.13 din 08.02.2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina-Marinela

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele
în ședința ordinară din data de 08.02.2018, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1)
din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un nr. de 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi
împotrivă din numărul total de 13 consilieri prezenți în ședință

Total consilieri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

13
13
13
0
0

