ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţe ale Consiliului local
Scînteia, judetul Iasi, din trimestrul III anul 2008.
Consiliul Local al comunei Scînteia, întrunit în şedinţa de constituire astăzi 19.06.2008, având în vedere:
¾ Ordinul Prefectului judeţului Iaşi nr. 238/12.03.2008 privind stabilirea numărului consilierilor locali, unde în
anexă la nr. crt. 74 comuna Scînteia figurează cu 4.539 de locuitori la data de 01.07.2007, revenindu-i un număr de
13 consilieri locali;
¾ Ordinul Prefectului judeţului Iaşi nr. 483/13.06.2008 privind convocarea consilierilor declaraţi aleşi în
şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Scînteia;
¾ Procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor
pentru funcţia de consilier al consiliului local al comunei Scînteia, întocmit de membrii biroului electoral de
circumscripţie nr. 74 al comunei Scînteia, la data de 01.06.2008, vizat de B.E.J. Iaşi nr. 24;
¾ referatul nr. 4/16.06.2008, întocmit de secretarul comunei;
¾ nota de fundamentare înregistrată la nr. 10/16.06.2008, prezentată de primarul comunei, domnul Fănică
¾ Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 16/16.06.2008;
¾ art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ art. 35 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
¾ art. 9 din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ propunerile şi votul favorabil, deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRĂRE:
Art.1.- (1)Se aprobă alegerea domnului consilier local Aştefanei Mihai, în funcţia de Preşedinte al şedinţelor
Consiliului local al comunei Scînteia, judetul Iasi, care se vor desfăşura în trimestrul III din anul 2008.
(2)- Consilierul ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie la iniţiativa a cel puţin unei treimi din
numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
Art.2.-Hotărârea se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia, judeţul Iaşi.
Preşedinte de vârstă,
Consilier local,
Mihai AŞTEFANEI

Asistenţi ai preşedintelui:
1) Tăcuţanu Gabi-Ionel ………………
2) Tilici Mirela …………………………
Nr . 4
Din 19.06.2008

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

