ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
HOTĂRÂREA
Nr. 01/2015
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , întrunit în şedinţă ordinară la data de
09 . 02. 2015 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată ,
Luând act de prevederile H.C.L. nr. 46 / 2008 privind aprobarea Regulamentului –
propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu ,
Ţinând seama de necesitatea alegerii preşedintelui de şedinţă , care să exercite atribuţiile
prevăzute de lege , însărcinate de către Consiliul Local sau de către Regulamentul – propriu de
organizare şi funcţionare al autorităţii deliberative din Comuna Orlat ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 , ale art. 39 alin. 1 , ale art. 115 alin. 1 lit. b
din Legea nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală , republicată ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 :
D – l consilier LAZĂR AUREL  IOAN – consilier local în cadrul Consiliului Local al
Comunei Orlat , se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă .
Art.2( 1 ) : Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării controlului
cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Orlat .
(2):
Se încredinţează secretarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei
hotărâri .
Adoptată la Orlat , data : 09 , februarie , 2015
PREŞEDINTE de şedinţă ,
CONSILIER:
LAZĂR AUREL – IOAN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR delegat Comuna Orlat ,
VULEA MONICA  ELENA
TOTAL CONSILIERI
PREZENTI
PENTRU
IMPOTRIVA
ABTINERI

13
12
12
0
0

4EX: 1EX DOSAR SEDINTA
1 EX PREFECTURA
1 EX PRIMAR
1 EX DOSAR HCL

