
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                

COMUNA OGRA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.53

Din 9 decembrie 2013

Privind alegerea presedintelui de şedinţă a  Consiliului local pentru

perioada IANUARIE –MARTIE 2014

Consiliul local intrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Avand in vedere Raportul de specialitate nr.4482/ 5.12.2013, întocmit de secretarul comunei 

Ogra,

In conformitate cu  prevederile art.17 alin.(1) si (2) din Regulamentul de organizare si functionare 

a Consiliului Local al comunei Ogra,aprobat prin HCL nr.16/20.03.2008,prevederile art.9 al OG 

nr.35/2002, pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 

actualizata,

In temeiul prevederile art.35 alin.(1), art.36 alin.(9), art.41,45 , art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 

nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Domnul consilier local SZABO ANDREI, este ales presedinte de sedinta pentru o perioada 

de trei luni, respectiv perioada IANUARIE - MARTIE 2014.

Art.2 (1) În temeiul prevederilor art. 19 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local Ogra, preşedintele de şedinţă exercita urmatoarele atributii principale :

a) conduce şedinţele consiliului local

b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul 

votării, cu precizarea voturilor,” pentru „ a voturilor „contra,, şi a "abţinerilor";

c) semnează hotătărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora 

precum şi procesul-verbal;

d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;

e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;

f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune    consiliului 

aplicarea unor asemenea sancţiuni.

(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Local sau însărcinări date de Consiliul Local.

Art.3 Prezenta hotarâre se comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului comunei 

Ogra şi persoanei nominalizate la art.1.

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                 Demeter Iosif                                                   Contrasemnează

                                                                                                              SECRETAR,

                                                                                                   Crefelean Anicuţa-Ramona

              






