ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local
al comunei Bodești în perioada mai, iunie și iulie 2021

Având în vedere:
a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Bodești nr. 2703 din 15.04.2021;
b) Raportul compartimentului de resort cu nr. 2704 din 15.04.2021;
c) Prevederile art. 123 alin. (1), ale art. 138 alin. (6), (8), (9) şi (10), ale art. 140 alin. (1) şi (3), ale
art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) şi ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” şi
”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;
Prevederile H.C.L. nr. 68 din 23.12.2020 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local Bodești;
în baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG
nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al
Bodești care va conduce lucrările Consiliului local al comunei Bodești în perioada mai, iunie și iulie
2021, în persoana doamnei Busuioc Elena.
Art. 2. Preşedintele de şedinţă, exercită atribuţiile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului Local Bodești şi OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ.
Art. 3. Secretarul general al comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor
interesate prezenta hotărâre.

Nr. 15 din 22.04.2021

Preşedinte de şedință,
Ilisei Manuela

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar general,
Ionel BOSTAN

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 22.04.2020, cu
respectarea art. 139, alin. (1), (majoritate simplă), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie
şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

