CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A nr. 106
Din 02 august 2018
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Având în vedere prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 215 /2001
privind Administraţia Publică Locală referitoare la alegerea unui preşedinte
de şedinţă pe o lună şi votul majorităţii consilierilor,
În baza art. 41 şi art. 45 din Legea 215/2001 privind
Administraţia Publică Locală, republicată,
Consiliul Local al oraşului Ştei,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Domnul BOROIANU ION, consilier local, se alege preşedinte
de şedinţă pentru luna august 2018.
Art. 2 - În cazul în care, din orice motive, pre edintele de edin ă
ales potrivit art. 1, nu poate fi prezent la lucrarile sedin ei din luna in care
a fost ales ca presedinte de edin ă, edin a de consiliu local respectivă va
fi condusă de catre următorul consilier local, în ordine alfabetică, respectiv
domnul CIOARĂ MARIUS DOREL, consilier local(viceprimar).
Art. 3 - În situa ia în care, din orice motive, persoanele desemnate la
art. 1 i art. 2 din prezenta hotărâre, nu î i pot exercita functia de
pre edinte de edintă, edin a de consiliu local respectivă va fi condusă de
catre următorul consilier local, în ordine alfabetică, prezent.
Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul oraşului Ştei si dl. Oraş Ionuţ, consilier juridic din
cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al oraşului Ştei .
Art. 5 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Dl. Oraş Ionuţ, consilier juridic din cadrul
aparatului permanent de lucru al Consiliului
Local al oraşului Ştei;
- Domnul BOROIANU ION, consilier local;
- Domnul CIOARĂ MARIUS DOREL, consilier
local;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOROIANU ION

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
jrs. DALE VOICHIȚA MARIANA

Hotărârea a fost a fost adoptată cu unanimitate de voturi

