ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA ARINI

HOTĂRÂRE
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Dorna Arini pe o perioadă de
3 luni

Consiliul Local al Comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data de
09.01.2017,
Având în vedere:
-Expunerea de motive întocmită de domnul primar comunei, judeţul Suceava, înregistrată sub
nr.421 din 30.12.2016;
- Raportul Secretarului comunei Dorna Arini, judeţul Suceava, înregistrat sub nr.2 din
09.01.2017;
- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, din cadrul Consiliului Local Dorna Arini, judeţul Suceava,
înregistrat sub nr.3 din 09.01.2017;
-art. 9 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
673/2002.
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum sunt ele
definite în Legea 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,
în temeiul prevederilor art. 35 alin.(l), art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, art. 45 alin. (1) şi alin. (2)
şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se alege prin vot deschis, ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Dorna Arini pe o
perioadă de 3 luni, domnul consilier Valentin DĂNĂILĂ.
Art.2 Primarul comunei Dorna Arini, prin compartimentele de specialitate din cadrul Aparatului
propriu de specialitate, va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul
comunei o va aduce la cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.

