CONSILIUL LOCAL
COMUNA GOLEŞTI
JUDETUL VALCEA

HOTĂRÂREA nr. 37
Cu privire la: alegerea presedintelui de sedinta
Consiliul Local al comunei Golesti judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara in
data de 09.12.2016, la care participa un numar de 10 consilieri din totalul de 11 in
functie;
Văzând că potrivit hotărârii consiliului local cu nr. 20 din 16.09.2016, a fost ales
preşedinte de şedintă domnul Gheordun Ion.
Luand in dezbatere:
- proiectul de hotarare, expunerea de motive a Primarului comunei Golesti,
raportul de specialitate al secretarului comunei înregistrat la nr. ... din ... prin care se
aduce la cunostinţă faptul că mandatul de preşedinte de şedinţă al domnului consilier
Gheordun Ion inceteaza, se impune alegerea unui nou preşedinte de şedinţă;
-raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local prin care
se acorda aviz favorabil proiectului de hotarare initiat;
Tinand cont si de raportul de avizare privind legalitatea intocmit de secretarul
localitatii;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale art.9, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin
Legea nr.673/2002;
În temeiul art. 45 alin. 1 si art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local
al Comunei Goleşti, adopta cu un numar de 10 voturi «pentru », cu un numar de __
voturi «impotriva », urmatoarea:
HOTĂRĂRE:
Art.1 Se desemneaza domnul consilier GEORGESCU NICOLAE FLORIN ca
presedinte de sedinta pentru lunile ianuarie 2017, februarie 2017 si martie 2017.
Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre secretar Instituţiei
Prefectului-Judeţul Vâlcea in vederea exercitarii controlului de legalitate si primarului
comunei Golesti.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
GHEORDUN ION

Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI GOLESTI
jurist Dinca Nicusor

Golesti: 09.12.2016

