ROMANIA
JUDEJUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA ~IEUT
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind alegerea pre§edintelui de §edinta
Consiliul local al comunei $ieut, judetul Bistri\a-Nasaud;
Avand 1n vedere:
- lncheierea nr.3704 din 14.10.2020 a Judecatoriei Bistrita, privind validarea mandatelor consilierilor
locali declara\i ale~i pentru Consiliul local al comunei $ieut, judetul Bistrita-Nasaud;
- Ordinul Prefectului Jude\ului Bistrita-Nasaud nr.290 din 22.10.2020, privind constatarea ca legal
constituit a Consiliului local al comunei $ieut, judetul 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 domnului SOCACIU DUMITRU-MARIUS, Pre~edinte de sedin\a al Consiliului
local $ieu\, a expirat in luna lulie 2021 ;
- propunerea facuta de catre domnul Catoe lulian, pentru presedinte de sedinta pentru urmatoarele
trei luni, in persoana domnului Olar Partenie consilier local ales pe listele P.E.R.;
ln temeiul dispoziUilor art.123 alin.(1), art.139, alin.(1) ~i 196 alin.(1) lit."a" din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ;
HOTARA~TE:
Art.1.(1) Se alege presedinte de sedinta, domnul OLAR PARTENIE, consilier local ales pe listele
P.E.R.
(2) Durata mandatului presedintelui de sedin\a, este de 3 luni, respectiv lunile August, Septembrie
Octombrie 2021.
Art.2.- Pe data aprobari prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului local Sieut cu nr 28
din 27 Mai 2021 , privind alegerea presedintelui de sedin\a.
Art.2. Prezenta hotarare se comunica de catre secretarul general al comunei $ieut, cu:
- lnstitutia Prefectului judetului Bistri\a-Nasaud;
- Domnul consilier local Olar Partenie;
- Primarul comunei $ieut;
- Afi~ier ~i pagina de internet a comunei;
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Olar Parlenie
CONTRASEMNEAZA,
Secretar general al comunei ~ieut
a Gotea1Dumitru

~ieu\ la 26 August 2021

Nr.37
NOTA: - Prezenta hotarare a fast aprobata de catre Consiliul Local al comunei ~ieu\, cu majoritate absoluta, cu
respectarea art.1 39, alin.(3), lit.i), alin.(5) lit. c), din Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019,
privind Codul administrativ, respectiv: cu un numar de 11 voturi ,,Pentrtl, Qvoturi Jmpotriva" si Q.Abtineri, din 11
consilieri 1n func\ie, prezenti in sala de sedin\e

