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HOTĂRÂRE nr.44
privind alegerea pre]edintelui de ]edin\`
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a
extraordinară data de 31 iulie 2013, la care au participat un num`r de 11 consilieri locali din
totalul de 13 [n func\ie, absen\i motiva\i fiind dna consilier local Nicolaescu Sanda Lucia pre]edinte de ]edin\`, ]i dl consilier local Popa Titel.
Av@nd [n vedere prevederile Regulamentului de organizare ]i func\ionare a Consiliului
Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, aprobat prin HCL nr.9/12.07.2012.
{n urma propunerii formulate [n plenul ]edin\ei Consiliului Local, dl. consilier local
Sanda Nicolae, pentru ]edin\a de ast`zi 31 iulie 2013 a fost nominalizată pentru func\ia de
pre]edinte de ]edin\` dna. consilier local Balaban Rodica.
{n temeiul prevederilor art.35 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administra\ia
public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale art.9 alin.1 din OG
nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organziare ]i func\ionare a consiliilor
locale, aprobat` prin Legea nr.673/2002, precum ]i ale Legii nr.52/2003 privind
transparen\a decizional`.
{n baza art.36 ]i art.45 alin.1, coroborate cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea
nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, [ntrunind votul unanim al membrilor prezenţi ai Consiliului Local, adopt`
urm`toarea
HOTĂRÂRE
Art.1 – Se aprob` alegerea dnei. consilier local Balaban Rodica [n func\ia de
"Pre]edinte de ]edin\`" al Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti pentru ]edin\a din
data de 31 iulie 2013.
Art.2 – Pre]edintele de ]edin\` exercit`, potrivit Regulamentului de organizare ]i
func\ionare a Consiliului Local aprobat prin HCL nr.21/25.03.2011, urm`toarele atribu\ii
principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă
rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării
acestora, precum şi procesul-verbal;
d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a
consiliului;
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune
consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.
g) orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulamentul de organizare ]i
func\ionare a Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti sau însărcinări date de consiliul
local.
Prezenta hot`r@re se comunic` persoanei nominalizate la art.1, Primarului ]i Institu\iei
Prefectului jude\ului V@lcea.
PRE}EDINTE DE }EDIN|~,
BALABAN RODICA
Contrasemneaz`,
p.Secretar,
c.j.Enache Denisa Elena
B`ile Ol`ne]ti, 31 iulie 2013.
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