coNsrl,rul, LocAL AL oRASULUT

$TEr
H o T A n A R E A Nr. 119
Din 02 octombrie 2O19

Privind alegerea preqedintelui de gedinfi.

nr.

in vedere prevederile art. 123 alin. (1)9i alin. (a) din OUG
57 l2OI9 privind Codul Administrativ referitoare la alegerea unui
Av6.nd

preqedinte de gedinfd pe o lund cu votul majoritdfii simple a consilierilor,

in baza art.

196, alin. (1), lit.

Codul Administrativ.

,{

din OUG nr. 57 12019 privind

HOTANASTP:
Art. 1- Domnul VULCru IOAN,

consilier local, se alege preqedinte de

qedinfd. pentru luna octombrie 2OL9.

Art. 2 - in cazul in care, din orice motive, preqedintele de qedinld ales
potrivit art. 1, nu poate ft prezent la lucrarile sedinfei din luna in care a fost
ales ca presedinte de ;edin{d, gedinfa de consiliu local respectivd va fi condusd
de catre urmd.torul consilier local, in ordine alfabeticd, respectiv doamna
Af'RUSINEI-BAN ADETA MARIA, consilier local.
Art. 3 - in situa{ia in care, din orice motive, persoanele desemnate la
art. 1 qi art. 2 din prezenta hotd.rAre, nu igi pot exercita functia de pregedinte
de qedintd, qedinla de consiliu local respectivd va fi condusE de catre
urmd-torul consilier local, in ordine alfabeticd., prezettt.
Art. 4 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se
incredinfeazd. primarul oraqului $tei si dl. Orag Ionu!, consilier juridic din
cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al oragului $tei .
Art. 5 - Prezenta hotdrd.re se comunicd. cu:
- Institufia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oraqului gtei;
- Dl. Orag Ionu!, consilier juridic din cadrul
aparatului permanent de lucru al Consiliului Local
al oraqului $tei;
- Domnul VULCIU IOAN, consilier local local;

- Doamna AFRUSINEI-BAN ADELA

MARH,

consilier local local:
plar la dosarul cu hotd.rAri.
14*

PRE$EDINTE DE

CONTRASEMNEAZA
ARUL GENERAL AL ORA$ULUI
jrs. DALE VOICHIT

de

prezenti din totalul de 15 consilierif.

voturi

consilieri

