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HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava

Analizând:
- expunerea de motive nr. 932 din 30.01.2019 a primarului comunei Poiana Stampei, d-nul. Ing. 

Mezdrea Viluţ;
- raportul n r._____ din_________, întocmit de secretarul comunei Poiana Stampei;
- raportul de avizare n r ._____ d in _______ al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică

şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
- raportul de avizare n r ._____ d in _______ al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism;

- raportul de avizare nr. _____  din _______ al Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii;

Văzând că nu au fost identificate conflicte de interese sau incompatibilităţi conform prevederile 
Legii nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale art.7 alin.l şi 2 din Legea nr.52/2003 privind transperenţa decizională în 
administraţia publică, republicată; Ţinând seama de prevederile art. 6 alin.3 şi art.30 alin.l litera „c” 
din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 35, alin. 2, art. 36, alin.9, art. 41, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) 
lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se alege doamna/ domnul _______________ în funcţia de preşedinte de şedinţă al
Consiliului local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, pe o perioadă de 3 luni, începând cu 
luna aprilie 2019, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul comunei Instituţiei Prefectului 
judeţului Suceava, Primarului comunei Poiana Stampei şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile 
legii.

Iniţiator Proiect de hotarare, 
Primar- ing. Mezdrea Vilut
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Data afişării: 30.01.2019

ANUNŢ

în conformitate cu prev. art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aducem la 
cunoştinţa publică următorul proiect de act normativ :

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Proiectul de act normativ mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
-la sediul Primăriei comunei Poiana Stampei pe panoul de afişaj;
-la secretarul comunei Poiana Stampei;
Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul 

registratură;
în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, începând cu data afişării şi 

până la data de 14.02.2019, se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de 
recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite:
-prin scrisori trimise prin poştă pe adresa Primăriei comunei Poiana Stampei;
-depuse la secretarul comunei Poiana Stampei;
-persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi transmise 

în scris, cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice: -secretarul comunei Poiana 
Stampei.

Dezbaterea publică a proiectului de act normativ se va organiza în condiţiile prevăzute de art.7 
alin.9 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la Proiect de hotărâre privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă

Secretar comună, 
p.S Tătaru Nţirela
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