
 
R O M A N I A    
JUDEŢUL CONSTANŢA        
COMUNA OSTROV 
CONSILIUL LOCAL  
 

H O T Ă R Â R E 
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pe  o perioadă de 3 luni  

 
 Consiliul Local OSTROV, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară, legal 
constituită, la data de 24.04.2013; 
 Având în vedere : 

- expunerea de motive  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă 
de 3 luni;  

- avizul comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi 
de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţie copii; 

-   avizul de legalitate al secretarului; 
 
 In conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul –Cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35 / 2002 
aprobată prin Legea nr. 673/ 2002 şi a prevederilor Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Local al comunei Ostrov ; 

În temeiul prevederilor  art. 35 alin.(1) , art.45 alin.(2) , art.47  din  Legea nr. 
215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Începând cu luna APRILIE 2013, se alege preşedinte de şedinţă pe o 

perioada de 3 luni, domnul  CARACASI MARCEL .  
Art.2. Domnul CARACASI MARCEL îşi va desfăşura activitatea în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  ale Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al comunei Ostrov  şi cu legislaţia în 
vigoare .  

Art.3. Secretarul comunei, va comunica prezenta hotărâre persoanei interesate 
în vederea aducerii la îndeplinire, Primarului comunei Ostrov  şi o va face publică prin 
afişare la sediul consiliului local şi pe site-ul propriu . 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 13  voturi din totalul de 13 
consilieri prezenti, din totalul de 15 consilieri in functie. 

 
 
OSTROV      PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 
NR.16/24.04.2013      CARACASI MARCEL 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE   ,                   
SECRETAR – CRISAN SMARANDA 
   


