coNsrlrur LocAL AL ORA$UrUr

sTEr

HOTARARIEA nT.38
Din 22 aprilie

2o-1.9

Privind alegerea preeediintelui de gedinfi.
AvAnd in vedere prevederile art. 35 alin. 1 din Legea 2L5 |2,,OOI
privind Administrafia Publicd. Locald referitoare la alegerea unui preqeflinte de
qedinfd pe o lund qi votul majoritd.fii consilierilor,

in baza art. 4l qi art. 4s din Legea 2rs/2oo1 privind

Administrafia Publicd. Lorcald, republicatd,

Consiliul local al orasului gtrql

HorAnA$rB:
Art. 1- Domnul JUDE ALEXANDIR.U JAN, consilier local, qe a,lege
preqedinte de gedinfd. pentru luna aprilie 2101-9.
LttJ'in caztl in care, din orice rmotive, pregedintele d.e gedifild ales
potrivit art. 1, nu poate ft prezent la lucra.rile sedinfei din luna in ca(e a fost
ales ca presedinte de gedinld, qedinfa de consiliu local respectivd va fi gonflusd
de catre urmd.torul consilier local, in ordine alfabeticd., respectiv donrnul
MAGDA SORIN CIPRIAN, consilier local.
Art. 3 - in situaliE in care, din orice motive, persoanele desenf.nat.e la
art. 1 ;i art. 2 din prezenta hotd.rAre, nu ir;i pot exercita functia de prgEedinte
de gedint5., gedinfa de consiliu local respectivd va fi condusS. de catre
urmdtorul consilier local, in ordine alfabetircd, prezent.
Att. 4 - Cu ducerea la indeplinire er prevederilor prezentei hotp.rAri se
incredinfeazd" primarul oraqului $tei si dl. Orag Ionu!, consilier jurfidic din
cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al oraqului $tei .
Art. 5 - Prezenta hotd.rAre se comuni,cd cu:
- Institulia Prefectului judefului Bihor;
- Primarul oragul'ui $tei;
- Dl. Oraq Ionu!, consilier juridic din

PRE$EDINTE DE
JUDE ALEXANDRU

carlrul
aparatului perrrranent de lucru al ConsiliulUi Local
al oraqului gtei;
Domnul JUDE /\LEXANDRU JAN, consilier local;
Domnul MAGDI\ SORIN CIPRIAN, consilier local
Un exemplar la dosarul cu hotd.r6.ri.
CONTRASEMNEAZA
STDCRETARUL ORA$ULUr
jrs. DALE

a fost a fost adoptati cu unan:imitate de voturi "(14 conpilieri
prezenli din totalul de 15 consilieri).

