ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 79 /2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
pentru perioada noiembrie 2018-ianuarie 2019
Consiliul local al comunei Gălăuțaș, judetul Harghita, întrunit în ședință ordinară în
data de 31 octombrie 2018;
Având în vedere:
-referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/148/19.10.2018
- Raportul secretarului comunei Gălăuțaș nr. 7/ 149/19.10.2018
În temeiul prevederilor:
-Art 9 alin (1), art 10 alin (1) și (2) din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările și
completările ulterioare;
-Art 8, art 42 alin (4), art 43 și art 80-art. 85 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
Luând în considerare:
-Hotârârea consiliului local al comunei Gălăuțaș nr. 38/23.06.2016, privind
constituirea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș;
-HCL nr. 63/25.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local Gălăuțaș, cu modificările și completările ulterioare;
Raport de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv comisia
pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii
publice, a drepturilor cetăţenilor nr.9/85/31.10.2018, comisia de specialitate învăţământ,
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului
nr. 9/84/31.10.2018, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 9/83/31.10.2018 ;
În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 41, art 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
ART.1. Se alege preşedinte de şedinţă domnul/doamna consilier TOMPEA EMIL
care va conduce şedinţele consiliului local al comunei Gălăuțaș pe o perioadă de 3 luni
(noiembrie 2018- ianuarie 2019).
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului unităţii administrativteritoriale in termenul legal prevăzut de lege: Instituției Prefectului judeţului Harghita,
primarului comunei, d-lui /dnei TOMPEA EMIL și se va afișa la avizierul instituției.
Gălăuțaș, la 31 octombrie 2018
Președinte de ședință,
Consilier Local,
Kovacs Iosif

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuțaș
Morar Monica-Camelia

