
ROMANIA
JUDETUL ILFOV

CONSILIUL LOCAL
coMUNA tf,OGO9OAtA

xorAnAnenr.3l
oin data de 176:7-A/b

privind organizarsa ev€nimentului ,,Krllurestock" pentru pcrioada mai -
noiombris 2016 in cadrul parcului illogotoaia

Consiliul Local al comunei Mogogoaia,
Avand in vedere:
Expunere de motive a ini$atorului proiectului;
Raportul departamentului de specialitate;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogogoaia;
ln temeiul art. 36 si ale art. 45 din Legea m.21512001 privind administratia publica
locala, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata,

HOTARA$TE:

A . 1 Se aproba organizarea evenimentului ,Kulturestock' pentru perioada mai -
noiembrie 2016 in cadrul parcului Mogo$oaia.
A . 2 Primarul comunei Mogogoaia va asigura execuiarea prevederilor prezentei
hot{rari.
Art. 3 Secretarul comunei va mmunica prezenia hoErare Pretecturii Judelului llfov
pentru control gi verificarea legaliElii ti o va afila ln locuri publice pentru a fi
cunoscut, de ceteleni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi pentru, voturi impotrivd
0, ablineri 0, dintr-un numer de 15 consilieri prezenli la gedinF.
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MARIAN
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ROiiANIA
JUDETUL TLFOV

coMUNA MOGO$OA|A
CONSILIUL LOCAL

PROIECT OE HOTARARE
privind organizarea evenimentului ,,Kulturestock" pentru perioada mai -

noiembrie 20'16 in cadrul parcului Mogoloaia

Pimarul comunei Mogogoaia,
Avand in vedere:
Expunere de motive a initiatorului proiectului;
Raportul departamentului de specialitate;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogogoaia,
ln temeiul art. 36 si ale art. 45 din Legea N.21512001 privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata,

HOTARASTE:

Art. 1 Se propune aprobarea organizarii evenimentului ,,Kullurestock" pentru
perioada mai -noiembrie 2016 in cadrul parcului Mogosoaia.

Vizat pentru leg?litate
Sefretar
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COMUNA
MOGOSOAIA I

\..Gli5/ol.ok ZolA

EXPUNERE DE MOTIVE

privind oBanizarEa evenimentului 
" 
Kulturcstock" pentru perioada mai -noiembrie 20 I 6

in cadnrl parrului Mogogoaia

in baza dispozililor an. 36 alin. l, alin.2,lit. D, alin.6,lit. a, pct. 4, pcr. 19. art {5 alin I +i

art. I 15 alin. l, lit. b din Legea nr. 2l5,u20ol privind administralia publica locala, r€publicata,
pmpun aprobar€a unei hoGrari de consiliu privind oqganizarea evenimentului - Kulturestock'
pentru perioada mai-.oiembrie 20 I 6 in cadrul parcului Mogoqoaia.

lMl
...:.7



t
N?.eho /o/ a4'

Romenia
Judetul llfov

Comuna Mogogoaia
$os. BucuregtiTargovigte, nr. 138; Tel: 00410211351.66.92, Fax:

qDt6 004/021/351 .66.95

RAPORT
privind organizarea evenimentului,,Kullurestock" pentru perioada mai-

noiembrie 2016 in cadrul parcului Mogo$oaia

Compatimentul Juridic, in baza dispozitiilor art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. D,
alin.6, lit. a, pct.4, pct. 19, art. 45 alin 1 Si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr.
2'1512001 privind adminiskalia public6 locala, republicate, propun aprobarea unei
hotirari de consiliu privind organizarea evenimentului .Kulturestock" pentru
perioada mai-noiembrie 2016 in cadrul parcului Mogogoaia.



Judelul llfov
Con3iliul Local Mogogoaia
Comisia pentru Amenajarea Teritoriului li Urbanism,
Activititi economico - fi nanciare, Agriculturi,
Proteclia Mediului gi Turism, Juridici li Disciptini

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE

PROIECT DE HOTARARE: Pdvind organizarea evenimentului "Kulturestock" pentru
perioada mai - noiembrie 2016 ln cadrul parcului Mogogoaia;

COMISIA - Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Activiati economico -
financiare, Agricultura, Protectia Mediului si Turism, Juridica si Oisciplina

INTRUNTTA iN DATA DE 06.04.2016

A LUAT IN DEZBATERE - PROIECT
evenimentului,Kulturestock' pentru perioada
MogoFoaia;

iN URMA DEZBATER|LoR
PROIECTULUI.
FATA DE HOTARAREA

HoTARARE Privind organizarea
- noiembrie 2016 in cadrul parcului

coMrsrA HoTARA$TE AVTZAREA FAVORABTLA A

COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMATOARELE

DE
mai

oPrN :

MEMBRII COMISIEI: 1) Ene Valentin....

4) Vlad Constantin.......:
5) Gheorghe Marian ...,.9
6)Predesel Nicolae. I ,i t|.1......

2) Nita Eugenia.
3) Mihalache


