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HOTAMRE | +q I din data de 29.09.2016

hivind alegerea prefedinrelui de gedinp pentru lunile septembde.
octombrie $ noiembrie

AVAND iN VEDERE:

Prciect de Hotarar€:
Expunerca de motive a iniliatorului pxiectului de hoterere;
Raportul compartimentului de specialitate:
Avizul comisieide specialitate din cadrul Consiliului local Mogoqoaia;
ln temeiul prevederilor art. 35, art. ,l l. art. 45, alin. I 9i arr- I 15, alin. l, lit. b din
L*gea nr.2l5/20ol privind administralia publica locala, republicata, cu modificerile
gi completarile ulterioore, republicata,

CONSIUUL LOCAL AL COMUNEI MOGO$OAIA HOTARASTE:

Ar't. I Se aprob6 pregedinte de t€dinF p€ntru lunile septembrie. o.tombrie
noiembrie, domnul Nicolae Predeqel.

An. 2 himanrl comunei Mogoqoaia va asigura executarea prcvederilor prezentei
hotarari.
Art. 3 Secreurul comunei va comunica prezenta hoterare hefecturii ludelului llfov
pentnr control 9i verificarca legalita(ii si o va afiQa in locuri publice penuu a fi
cunccutA de cetateni,

Prezenta hotarare a foet adoptata cu un numar de 13 voturi pentru. votuai
impot.ire O. abtineri 0. dintr-un numar de 13 consilieri prezeng la qedinla.
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PROIECT DE HOTARARE

Privind alegerea pnqedintelui de Fdinta pentm lunile septembrie.
octombrie $i noiembrie

himanrl C.omunei Mogoqoaia.
Av6nd in vedere:
Expunerea de motive a iniliatorului pniectului de hoterare:
Raportul cornpanimentului de specialitate:
Avizulcornisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogcoaia:
ln temeiul prevederilor arr. 35. alin, I gi 2 din tegea nr. 21512001 privind
administralia publicd local6, r€publicata, cu modificirile gi complerarile ulterioorc.
republic.ta.

HoTARA$TE:

Art. I Se propune alegerer pnqedintelui de pdinp pentru lunile septembrie.
octomb.ie gi ndembrie.

Vizat pentn-r
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EXPUNERE DE MOTIVE

Privind alegerea pregedintelui de gedinla Pentnr lunile septembrie octombrie 9i noiembrie

Avind in vedere prevederile art. 35, alin, I ii 2 din l-egea 215/2001 li faptul ca a exPirat

termenul legal de 3 luni pentn-r funclia de preqedinte al consiliului local Mogqoaia. propun

alegerea unui nou pregedinte de pdinF pentru lunile septembrie octombrie gi noiembrie.
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RAPORT

Privind alegerea presedintelui de qedinp pentru lunile septembrie octombrie qi noiembrie

Avand in vedere pr€vederile art- 35. alin. 1 { 2 din Legea 215/2001 s,i faptul ca a expimt
termenul legal de 3 luni pentm functia de pre.?edinte al consiliului local Mogopaia, propun

alegerea unui nou presedinte de gedinli pentru lunile septembrie octombrie qi noiembrie.



ludegul llfov
Consiliul tocal Mogogoaia

Comisia pentru Amenaiarea Teritoriului gi Urbanism,
Activitali economico - fi nanciare. Agriculturdr.
Protectia Mediului li Turism..luridicd gi Disciplind

MPORTUL COMISIEI DE SPECIAUTATE

PROIECT DE HOTARARE hivind alegerea pnqedintelui de pdinta p€ntru lunile septembde
octornbrie gi n<iembrie;

COMISIA - Comisia pentru Amemjarea Teritoriului si Urbanisrn Activiati economico - financiar€.
Agricultura, Protectia Mediului si Turism, Juridica si Disciplina

iMRUNTTA iN DATA fr.26.o9.2ot6

A LUAT iN DEZBATERE - PROIECT DE HOTARARE htvind alegerea prepdintelui de godinp
pentru lunile septembf,ie, octombrie Fi ndembrie;

iN URMA DEZBATER|LoR coMIstA HoTARA$TE AV|ZAREA FAvoMBtLA A
PROIECTULUL

FATA DE HOTARAREA COMTS|ET S-AU EXPR|MAT URMATOARELE
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MEMBRII COMISIEI: Ene Valentin - prrqedi ,r. /&
Nip Eugenia - secreta 
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Mihalache Mariana - m. U.t IlwdWW
Covaci Florin - membru /, '
Gh*g!rcMaian - mernbru 1f, 11 n r,)
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