Proiect 9126.O4.2O18
ROMANIA
.IUDETUL BAZAU

COMUNA CISLAU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru perioada APRILIE. IUNIE 2OL8
Consiliul Local a1 comunei Cislau, judetul Buzart,
Avand in vedere:

de motive a primarului comunei Cislau nr.
2l7l l2O.O4"2Ol8
'
-raportul de specialitate al secretarului delegat, din cadrul
Compartimentului juridic si resurse umane, inregistrat la nr.
-expunerea

2172120.O4.2Ot8
-raportele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al comunei Cislau,
-prevederile art.35 ale Legii nr.2L512001 privind administratia

publica locala modificata si completata de Legea nt.286l2006,
republicata;

-prevederile O.U. rrr.35l2OO2 privind Regulamentul cadru de
organizare si functionare a consiliilor locale, modificata si completata de
prevederile Legii nr.67312002, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 36 alin (1) si alin (2) si art. 45 din Legea nr.
2LSl2OOL, privind administratia publica locala, cu modificarile si
completarile ulterioare, republicata,

HOTARASTE:
Art.1.

pentru perioada
APRILIE-IUNIE 2018 domnul consilier localiMarin Ioan
Art.2. Secretarul comunei Cislau va asigura transmiterea
prezentei hotarari persoanelor, institutiilor si autoritatillor interesate.
Se alege presedinte de sedinta

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA CISLAU
NR. 2 L7L / 2O.O4.2OL8

Expunere de motive
Privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru perioada APRILE - IUNIE 2018
Subsemnatul, primarul comunei Cislau, avand in vedere
prevederile Legii nr.2L5/2oo1 privind administratia publica locala
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile
o,u. nr. 3512002 privind Regulamentul cadru de organizare si

functionare a consiliilor locale, modificata si canpletata de
prevederile Legii nr. 67312002 in baza carora s-a aprobat
Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local
cislau, se va numi pe perioada de 3 luni, presedintele de sedinta al

Consiliului local. Propun presedinte de sedinta pe domnul consilier

local, Marin Ioan

ROMANIA
JUDETUL BVZAV
COMUNA CISLAU
NR. 2 L72|2O"O4.2OL8

RAPORT DE SPECIALITATE
privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru perioada APRILIE - IUNIE

20L8
Subsemnatul Ing. Marincean Simion, secretar delegat 1n cadrul
Compartimenului juridic si resurse umane, avand in vedere prevederile
Legii nr.2LSl2OO1 privind administratia publica locala cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si prevederile O.U. nr.3512002 privind
Regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,
modificata si completata de prevederile Legii nr.67312002 in baza carora
s-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local
Cislau, este necesara numirea pentru perioada APRILIE IUNIE
2018 a presedintelui de sedinta al Consiliului local. Consider oportun si
legal proiectul de hotarare asa cum a fost initiat.

t,

Simion

