ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de ședință
Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
-prevederile art. 123 alin. (1) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ;
- HCL nr. 69 din 25.10.2019 privind alegerea președintelui de ședință;
Luând în considerare referatul de aprobare nr. 363 din 21.01.2020 al domnului primar al
Comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, și raportul de specialitate nr. 362 din
21.01.2020 al secretarului comunei Bicazu Ardelean care susțin alegerea unui nou președinte
de ședință pe durata lunii februarie 2020, deoarece prin Hotărârea nr. 69 din 25.10.2019 a
Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean președintele de ședință fost ales pe perioada
noiembrie 2019-ianuarie 2020.
Față de aprobarea propunerii d-lui consilier local Ciucanu Sorin Nicolae pentru ca d-nul
consilier local Olariu Ion să fie presedinte de sedintă pentru luna februarie 2020;
Având în vedere ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre, precum și avizul
comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul dispoziţiilor art. 123 alin. (1) raportat la art. 5 lit. ee) și art. 196 alin. (1) lit. a)
din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – Se alege președinte de ședință domnul consilier local, Olariu Ion, pe durata
lunii februarie 2020.
Art. 2 - Secretarul Generala al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea
prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului Județului
Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința
publică a prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul
www.comunabicazuardelean.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Apetrei Dumitrina

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța

Nr. 6 din 30.01.2020
NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 30.01.2020 cu un număr de 11 voturi “pentru”, 0
voturi “contra” și 1 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri
prezenți.

