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Primarul Comunei Florica, Județul Buz u
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului comunei Florica, județul Buz u, înregistrat
cu nr. 1797/16.09.2021,
-Raportul de specialitate al secretarului general delegat al comunei Florica
,înregistrat cu nr.1829/16.09.2021,
-Prevederile art.123 alin.(1), art.139, alin.(1) și 196 alin.(1) lit.”a” din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul dispozi iilor art.196 alin.(1) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare
HOT R TE:
ART. 1. Propun alegerea preşedintelui de şedin al Consiliului Local al comunei
Florica, pentru lunile noiembrie 2021-ianuarie 2022.
ART.2 Preşedintele de şedin , exercit potrivit Regulamentului de organizare şi
func ionare , urm toarele atribu ii:
a) conduce şedin ele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hot râri şi anun rezultatul
vot rii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotriv şi a ab inerilor num rate şi
eviden iate de secretarul general al unit ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în
procesul-verbal al şedin ei;
c) semneaz procesul-verbal al şedin ei;
d)asigur men inerea ordinii, în condi iile regulamentului de organizare şi
func ionare a consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problem care intr în competen a de
solu ionare a consiliului local;
f) aplic , dac este cazul, sanc iunile prev zute de Codul Administrativ sau
propune consiliului aplicarea unor asemenea sanc iuni, dup caz;
g) îndeplineşte alte atribu ii prev zute de lege, de regulamentul de organizare şi
func ionare a consiliului local sau alte îns rcin ri date de c tre consiliul local.
ART. 3. Secretarul general delegat al comunei va comunica celor în drept
prezenta hot râre.
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