JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA TEACA

Nr. 18 /2022

PROJECT DE HOT A.RARE
privind alegerea pre~cdintclui de ~edinfa al Consiliului Local al Comunei Teaca

Consiliul Local al Comunei Teaca, intrunit in ~edinta ordinara

Avc'ind in vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Teaca nr. 1443/ 18.02.2022
- raportul compartimentului de specialitate nr. l 444/ 18.02.2022

in cv1?fbrn1itate cu:
-Incheierea Judecatori ei Bislri\a nr. 3708/CC/2020 ~i nr. 3764/CC /2020 prin care au fost
validate funcfiile de consilieri locali 1n cadrul Consiliului Local al comunei Teaca ;
- preveclerile Ordinului nr. 289 din 22.10.2020 privind constatarea incleplinirii conditiilor
legale de constituire a Consiliului Local al comunei Teaca;
- art. 123 alin. (l) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;

in te111ei11/ art. 139 alin(l) ~i art.196 alin(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ , cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTA.RA.~TE:

Art. 1. Se alegc pre~edinte de ~edinta al Consiliului Local Teaca pentru ~edintele care vor

avea loc in luna martie 2022, domnul consilier local
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se 1ncreclinteaza persoana nominalizata la art. I.
Art.3.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu __

voturi ,,pentru", din

consilieri

prezenti la ~edinta, din 15 consilieri in functie.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu:

-Institutia Prefectului-Judetul Bistrita-Nasaud
-persoanei nominalizate la art. I

Initiator,

PRIMAR
MUNTEAN DAMIAN JUSTIAN

A viz de legalitatc,
SECRET AR GENERAL
CJO~AN ANA

PRIM/\RI/\ COMUNEI TEACA
Nr. 1443 din 18.02.2022

REFERA T DE APRO BARE
privind alegcrea Pre~cdintclui de ~edinta al Consiliului Local Teaca

Primarul comunei Teaca,

avand 111 vedere faptul ca prm legislatia 111 vigoare un

pre~edinte de ~edinta se alege pe o perioada de eel mull 3 luni, consider ca pentru o buna
co laborare intre Primarie ~i Consiliul Local este necesara schimbarea pre~eclintelui de ~eclinta
lunar.
In consecinta, propun alegerea unui nou pre~eclinte de ~eclinta al Consi liului Local Teaca
pentru luna Martie 2022.

PRIMAR
MUNTEAN DAMIAN JUSTIAN

PRIMA.RIA COMUNEI TEACA
Nr. 1444 din 18.02.2022

RAPORT
p1·ivind alege1·ca Pre~edintelui de ~cdinfa al Consiliului Local al Comunei Tcaca

Viceprimarul Comunei Teaca, avand 111 vedere

art. 123 alin(l) din O.U.G. m.57/2019

privind Codul aclmini strativ , care stipuleaza faptul ca un consiliu local alege dintre membrii sai,
prin hotarare adoptata cu votul deschis cu majoritate simpla, un pre~edinte de ~edin\a, pe o
perioada de eel mult 3 luni, care va conduce ~eclintele consiliului ~i va semna hotararile adoptate
de acesta, prop1111 aprobarea proiectului de hotarare privind al egerea unui 110u pre~edinte de
~edinta pentru luna Martie 2022.

vr CEPRIMAR,
OL TEAN FLORIN

