ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA SIEUT
'
'
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind alegerea pre§edintelui de §edinta
Consiliul local al comunei $ieut, judetul Bistrita-Nasaud;
Avand in vedere:
- lncheierea nr.3704 din 14.10.2020 a Judecatoriei Bistrita, privind validarea mandatelor consilierilor
locali declarati ale~i pentru Consiliul local al comunei $ieut. judetul Bistrita-Nasaud;
- Ordinul Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud nr.290 din 22.10.2020, privind constatarea ca legal
constituit a Consiliului local al comunei $ieut, jude\ul Bistrita-Nasaud;
- prevederile art.16, alin.(1) din Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al
comunei Sieut, aprobat prin Hotarirea Consiliului local al comunei Sieut nr. 71 din 17.12.2020;
- faptul ca mandatul de Pre~edinte de sedinta a domnului Simionca Marin Grigore, a expirat in luna
Aprilie 2022.
- propunerea facuta de catre domnul Simionca Marin Grigore, prin care propune ca presedinte de
sedinta pentru urmatoarele trei luni, pe domnul Simionca Gavril, consilier local ales pe listele Partidului
Mi~carea Populara(PMP).
ln temeiul dispozitiilor art.123 alin.(1 ), art.139, alin.(1) ~i 196 alin.(1) lit."a" din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrative, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
HOTARA~TE:
Art.1.(1) Se alege presedinte de sedinta, domnul SIMIOANCA GAVRIL, consilier local ales pe
listele Partidului Mi~carea Populara(PMP).
(2) Durata mandatului presedintelui de sedin\a, este de 3 luni, respectiv lunile: August, Septembrie
§i Octombrie 2022.
Art.2. Pe data aprobari prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului local Sieut cu nr.22 din
16 Mai 2022, privind alegerea pre~edintelui de sedin\a.
Art.2. Prezenta hotarare se comunica de catre secretarul general al comunei $ieu\, cu:
- lnstitutia Prefectului judetului Bistrita-Nasaud;
- Domnul consilier local Simionca Gavril;
- Primarul comunei $ieut
- Afi~ier ~i pagina de internet a comunei;
I

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Simionca Gavril
CONTRASEMNEAZA,
Secretar general al c9munei ~ieut
Gotf)a Dumhru
~ieut la 25 August 2022

Nr.34
NOTA: -Consilieri in functie 11, prezenti in sala de sedin\a 11, lipsa Q
- Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieut, cu majoritate absoluta, cu
respectarea art.139, alin.(3), lit.a), alin.(5) lit. a), din Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, respectiv: cu un numar de 11 voturi .Pentnl'. Q voturi .impotriva" si Q.,Abfineri.

