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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARAREA
privind modificarea HofitArii Consiliului Local nn 61/2016, privind aprobarea Regulamentului

de organizare ti funclionare al Consiliului Local al Comunei $letan cel Mare

Consiliul Local al Comunei $tefan cel Mare, judeful Neamt,
Analizdnd expunerea,de motive a primarului comunei, d-nul Sorin Ouatu, inregistrata sub nr.

6663108.12.2016, prin care se propune modificarea Hotararii Consiliuluilui local nr. 6ll2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare a Consiliului Local al comunei $tefan cel Mare

Adresa nr. I 1095 din 21.11.2016, inaintat6 de Institutia Prefectului Neami; "
in conformitate cu prevederile art. 85 alin. 3 din Legea nr.393l2OO4, privind Statutul alegilor

locali, cu modificdrile gi completirile ulterioare, art. 64 din Legea nr. 2412000, privind normele de
tehnicd legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicati gi ale art. 2 din Ordonanla
Cuvemului nr.3512002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizarc 9i funcfionare a
consiliilor locale, aprobati prin Legea nr. 67312002;

in temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a) qi art.45 alin. (l) 9i art. I l5 alin. (l), lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publicd locald, republicatd cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

HOTARASTE:

Art.l.- Se modifice art. l3 din Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 6112016, privind
aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare a Consiliului Local al comunei $tefan cel
Mare, care va avea urmetorul continut: ,,Schimbarea din func1ie a viceprimarului se poate face de
consiliul local, prin hotirdre adoptatd cu votul a doud treimi din numdrul consilierilor in funclie, Ia
propunerea motivatd a primarului sau a unei treimi din numlrul consilierilor locali in func1ie."

Art.2.- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hoterari se insarcineazd primarul qi

secretarul comunei Stefan cel Mare.
Art.3.- Prezenta hotdrdre va fi comunicatd persoanelor interesate prin grija secretarului

comunei $tefan cel Mare.

Pregedinte de gedinfi,
Ilie Costel

Contrasemneazi:
Secretarulpomunei,

Stoleru Nicolae
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