ROMANIA
JUDETUL BUZAU

Proiect nr.48l20t7

COMUNA CISLAU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru perioada Ianuarie - Martie 2Olg
Consiliul Local al comunei Cislau, judetul Brtzart,
Avand in vedere:

de motive a primarului comunei ci.slau nr.
-raportul de specialitate al secretarului delegat, d:in cadrul
compartimentului juridic si resurse umane, inregistrat la
-expunerea

6476 /12.t2.2Ct17

nr.6477 /12.12.2017

-raportele de avizare a-le comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al comunr:i Cislau.
-prevederile art.35 a_le Legii nr.2l5 / 200 1 privind administratia
publica localeL modificata si completata de Legea nr.286/2006,
republicata;

-prevederile o.u. nr.35/2oo2 privind Regulamentul cadru de
organizxe si functionare a consiliilor locale, modificata si completata de
prevederile Legii nr.67312002, cu modificarile si completarile u.tterioare;
In teme:iul art. 36 arin (1) si alin (2) si art. 45 din Legea nr.

2rsl2oo1, privind administratia publica locala, cu modificarile si
completarile ulterioare, republicata,

HOTARASTE:
Art.1.
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ROMAI\TIA
JUDETIUL BVZAV
COMUNIA CISLAU
NR. 647(rl L2.L2.2OL7

Expunere de motive
Privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru perioada IANUARIE- MARTIE ZOLA
f]ubsemnatul, primarul comunei cisrau, avand in vedere
preved,erile Legii nr.2r5 /2oo1 privind administratia publica locala
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile
o.LI. n.r. 35l2oo2 privind Regulamentur cadru de organizare si
functionare a consiliilor locale, modificata si
de

"o*pletata
pre'uederile Legii nr. 673/2002 in baza carora
s-a aprobat
Regirlamenlul de organizate si functionare a consiliului tocal
cisJlau, se va numi pe perioada de 3 luni, presedintele de sedinta al
corrsiliului local. Propun presedinte de sedinta pe domnul consilier
loceil. Coman Ion .
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NR. 647'.7 / I2.12.2OI7

RAPORT DE SPECIALITATE
privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru perioada IANUARIE-MARTIE

20ta

subsemnatul Ing. Marincean simion, secretar delegat in

cadrrul compartimenului juridic si resurse umane, avand in vedere
prerrederrile Legii nr.2rs / 2oo1 privind administratia publica
locala
cu moclificarile si completarile ulterioare, precum ii prevederile
o.u. nr.35/2o02 privind Regulamentul cadru de organizare si

functionare a consiliilor rocale, modificata si
de
prev'ederile Legii nr. 6z312002 in baza carora
"orrrpl.t"ta
s-a aprobat
Regrlarnentul de organizare si functionare a consiliului tocat
cislau, este necesara numirea pentru perioada IANUARTE
MA:RTIE 2or8 a presedintelui de sedinta al consiliului local.
conrsider oportun si legal proiectul de hotarare asa cum a fost
initiat.

