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din data de 29.1r.20t6

Plivind alegerea prqedintelui de !edin!6 pentru lunile decembrie. ianuariegi
februarie

AVAND iN VEDERE:
Avand in vedre:
Expunerea de motive a ini,tiatorului proiectului de hot6r5re;
Raportul compartimentului de specialitate;
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului tocal Mogogoaia;
in temeiul prevederilor art. 35, alin. I 9i 2. art 45, alin. I qi art. I 15 alin. 2. lit. b din
Legea nr. 21512001 privind administra,tia publica locala. republicatd. cu modificarile
qi completarile ulterioare, republicat6,
CONSILIUL LOCAL AL COI\4UNEI MOGOSOAIA HOTARASTE:

At1. I Se aproba alegerea pregedintelui de gedinla, domnul Florin Rdducu Covaci.
pentru lunile decembrie. ianuarie gi februarie.
Art. 2 Primarul comunei Mogoqoaia va asigum executarea pr€vederilol prezentei
hoErari.
Art. 3 SecretarLrl comunei va comunica prezenta hotarare Prefecturii Judegului llfov
pentru control qi verificarea letaliGtii 9i o va afisa in locuri publice pentru a fi
cunoscutd de cetdteni.

Prczenta hotamre a fmt adoptata cu un numar de 15 voturi pentru. lotun
impotriva O, abqineli0. dintr-un numar de l5 corrsilieri prezenti la sedinta.
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PRoIECT DE HoTAMRE
Privind alegerea prtsedintelui de pedinp pentru lunile decembrie, ianuarie gi

-.
februarie

Av6nd in vedere:
Expunerea de motive a inifiatorului proiectului de horararei
Raportul companimentului de sp€cialitate:
Avizul comisieide specialitate din cadnrl Consiliului Local Mogogoaia;
ln temeiul prevederilor an. 35. alin. I gi 2, art. 45, alin. I an. i 15 alin. 2. lit. b din
$
Legea nr. 2 I 5/200 | privind administra;ia publica locala. republicate. cu modificarile
gi completarile ulterioar€, republicatd,
SE PROPUNE:

An.
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Alegerea pregedintelui de
februarie,

pdintd prentru lunile decembrie. ianuarie
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EXPUNERE DE MOTIVE

hivind alegerca prtgedintelui

de

FdinF p€ntnr

lunile decembrie, ianuarie 9i februarie

Avdnd in vedere prevederile art. 35, alin. | 9i 2 din trgea 21512001 fi faPtul c6 a expirat
termenul legal de 3 luni pentru funclia de pregedinte al consiliului local Mogoqoaia, propun
alegerea unui nou preledinte de

pdinp pentru

lunile decembrie, ianuarie gi februarie.
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RAPORT

ftivind alegerea pregedintelui

de

#inta

Av6nd in vedere prevederile art. 35. alin.

pentru lunile decembrie, ianuarie gi febn-rarie

1

si

2 din Legea 215/200 |

9i faptul c6 a

expirat

termenul legal de 3 luni pentru functia de preiedinte al consiliului local Mogosoaia. propun
alegerea unui nou preqedinte de iedinla pentru lunile decembrie, ianuarie 9i lebruarie.

ludelul llfov
Consiliul tocal Mogoqoeia
Comisia pentm Amenaiarea Teritoriului Ei Urbanism,
Activite$ economico - financiare, Agricultura,
Proteclia Mediului 9i Turism, JuridicS Discipline

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE

PROTECT DE HOTAIIARE:

hivind

alegerea prqedintelui de S€dinF pentru lunile decembrie,

ianuarie gi februarie;

COMISIA - Comisia pentru Amen iar€a Te.itoriuluisi Urbanbm, Activiati economico
Agricultura, Protectia Mediului si Turism, Juridica si Disciplina

iNTRUNIA IN DATA

DE 25.I

- fimrciare,

I.2016

-

PROIECT DE HoTARARE Privind alegerca prcydintelui de $dinia
pentru lunile decembrie, ianuarie gi febnrarie

A LUAT iN DEZBATERE

iN

URMA DEZBATERILoR coMIsIA HoTARA$TE

AVIZAREA FAVOMBILA A

PROIECTULUI.

FATA DE

HOTARAREA COMISIEI S-AU

I\,IEMBRII COMISIEI:
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