ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL
coMUNA MOGO$OA|A

rorAnAne nr.. :05 oin aara ae ,l$-Dflole
Privind organizarea evenimentului ,,Luna Prietsniei" in cadrul parcului
Mogo?oaia

Consiliul Local al comunei Mogos,oaia,
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 .21512001 privind administratia publica
locala, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata,

HOTARA$TE:

Art.

I

Se aprobd organizarea evenimentului ,Luna Prieteniei" in cadrul parcului

Mogogoaia.

Art.2

Primarul comunei Mogogoaia va aslgura executarea prevederilor prezentei

hotarari.
Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Prefecturii Judetului llfov

Art.3

pentru control 9i verificarea legalitdtri $i

o va afila in locuri publice pentru a

fi

cunoscuta de cetaleni.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 15 voturi pentru, voturi impotriva
0, abtineri 0, dintr-un numer de 15 consilieri prezenti la gedinle.
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ROMANIA
JUDETUL ILFOV

coMUNA MOGOSOATA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
,,Luna prieteniei,'in cadrul parcului

P vind organizarsa evenimentului

Mogogoaia

Consiliul Local al comunei Mogosoaia,
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 ff.21512001 privind administratia
publica locala, cu modmcarile si completarile utterioare, republicata,

HOTARASTE:

Art

1 Se propune apobarea organizarii evenimentului ,Luna Prieteniei" in cadrul
parcului Mogoloaia.

Vizat pentru

lsgalhts

Se.cbldr
And'eea MarQUHI

Romania
Judotut llfov
Comuna ilogogoaia
Sos. Bucuregti-Targovigte, nr. 138; Tel: 0(W021r351.66.92, Fax:
00{021/35r.66.95

Nt. 11'17120.01.20'to

EXPUNERE DE ITTOTIVE

Privind aprobarea organizirii evenimentului "Luna prieteniei" in cadrul
parcului Mogoloaia

in baza dispozitiilor art. 36 alin. 1, alin.2, lit. D, alin.6, lit. a, pc1.4, pct. 19,
art.45 alin 'l si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea N.21512001 privind administratia
publice locale, republicate, cu ocazia sarbatoririi zilei indragostililor si a
Dragobetelor in comuna MogoFoaia, propun aprobarea unei hotarari de consiliu
privind organizarea evenimentului ,Luna prieieniei" in cadrul parcului Mogogoaia.

Romania
Judetul llfov
Comuna ilogogoaia
Sos. Bucuregti-Tergovigte, nr. l3E; Tel: 004r02.U351.66.92, Fax:
00/U021l351.66.95

Nr

ll4t t Lo.ol. %t[
RAPORT

Privind aprobarea organizerii evenimentului "Luna prieteni6i" in cadrul
parcului irogogoaia

Consilierul Juridic al comunei Mogosoaia, in baza dispozitiilor art. 36
alin. 1, alin. 2, lit. D, alin.6, lit. a, pct.4, pct. 19, art.45 alin 1 Qi art. 115 alin. 1, lit.
b din Legea N. 21512001 privind adminislralia publica locala, republicata, cu
ocazia serbdtoririi zilei indragostililor gi a Dragobetelor in comuna Mogosoaia,
propun aprobarea unei hoterari de consiliu privind organizarea evenimenlului
prieleniei" in cadrul parcului Mogogoaia.
"Luna

Cons

Judetul llfov
consiliul Local Mogogoaia
comisia pentru Am;najarea Teritoriului ?i Urbanism'
Activiliti economico - financiare, Agriculturi,
Protecfi; Mediului giTurism, Juridice li Disciplina

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE

"Luna
PRoIECT DE HoTAMRE: Privind aprobarea organizerii evenimentului

prieteniei' in cadrul parcului Mogogoaia:
Activiati economico
COMISIA - Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism'
Disciplina
i"-"""i"i., egii"rltrri, proteai" Meoiut'i siTurism, Jutidica si

-

INTRUNITA iN DATA OE 22.01.2015
PROIECT DE HoTARARE Privind aprobarea organizarii
"Lrna prieteniei' in cadrul parcului Mogogoaia;
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-
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