
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.59 
din  31 mai 2019 

privind alegerea președintelui de ședință 
 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 31 mai 2019 

   
Având în vedere: 
- referatul de specialitate înregistrat cu nr.1469 din 24 mai 2019; 
- expunerea de motive nr.1470 din 24 mai 2019 privind alegera președintelui de 
ședință pentru următoarele trei luni;  
- prevederile art.9 din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002; 
- art.35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Legea administraţiei publice locale, 
republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 
 

Votul exprimat  de  către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în 
funcţie, din care toți cei 11 consilieri au votat ”pentru”, 

 
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – republicată(r1), Legea 

administraţiei publice locale, adoptă prezenta: 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1: Se alege preşedinte de şedinţă şi se desemnează cu conducerea 

lucrărilor şedinţei Consiliului Local al comunei SOCODOR , domnul consilier IGNA 

IOAN.  

Art.2: Preşedintele de şedinţă se alege pe durată de cel mult 3 luni.   

Art.3: Prezenta hotărâre are caracter constatator neputând fi contestată în 

justiţie.  

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: 

 Primarului  comunei SOCODOR   

 Instituţia Prefectului – Judeţul Arad .  

Art.5: Secretarul comunei SOCODOR va îndeplini procedura de comunicare a 

prezentei hotărâri.  
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