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Privind alegerca pregodinblui do ?odinta al CoBiliului Local al Comunei

ogoloaia

Consiliul Local al comunei Mogos.oaia intrunit a$azi 23.06.2016

in

Sedinta de

constituire,
Raportul Comisiei de Validare;

ln temeiul an.32 (1) din Legea n.21512001 a administraliei publice locale republicatS, modificata si completata 9i art. 7 din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul
alegilor locali modificatd gi completate gi art. I din Ordonanta Guvernului N.3512002
pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor
locale modificate gi complebta;
ln temeiul art. 45 al. 1 din Legea ff.21512001 a administraliei publice locale
republicata:

HOTARA9TE:

Articol unic Se alege Covaci Florin Raducu ca pregedinte de ledinle pe o perioada
de 3luni (iunie, iulie, august) care va conduce gedinlele Consiliului Local al Comunei
Mogogoaia gi va semna hotararile adoplate de acesta.
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Asistenli consilieri
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RAPORT

Privind alegerea pregedintelui de;edinla penru lunile iunie, iulie 9i atrgust

Av6nd in vedere prevederile art. 32. alin.

I din Legea 215/2OOl prevedelile alt. 7 dirr

Legea nr. 393/2OO4, plevedelile art. 8 din O.U.G. nr'. 35/2002, se propune alegerea unui nou
pres.edinte de gedingd

penru lunile iunie. iulie

Paraschivoiu lon

Ene Valentin

Constantin Marian

Predesel Nicolae

Diaconescu Vic
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Privind alegerea piegedintelui de gadinti al Consiliului Local al Comunei
Mogogoaia

Consiliul Local al comunei Mogogoaia intrunit ast5zi 23.06.2016

in sedinla

de

constituire,
Raportul Comisiei de Validare;

ln temeiul art. 32 (1) din Legea N. 215/2001 a administratiei publice locale republicate, modificate gi completate giart. 7 din Legea nr. 393/2004 - privind Statutul
alegilor locali modiflcata gi completata gi art.8 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare
funclionare a consiliilor
locale modificate si completate;
ln temeiul art. 45 al. din Legea N. 2151200'l a administratiei publice locale
republicata:
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HOTARASTE:

Articol unic Se alege Covaci Florin Reducu ca pregedinte de $edinF pe o perioada

de 3 luni (iunie, iulie, august) care va conduce ledintele Consiliului Local al Comunei
Mogoloaia Fi va semna hoterarib adoptate de acesta.
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Privind alegerea pregedinteluide qedinga pentru lunile iunie. iulie giaugust

Av6rrd in vedere prevedelile 6rt. 32. alin.

I din Legea 215/2OOl prevedelile art. 7 din

Legea nr. 393/2O04, plevedelile art. 8 din O.U.G. nr'. 35/20O2, se propune alegerea unui nou

pregedinte de sedin.td pentru lunile iunie. iulie gi august.
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