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Cislau, avand in vedere
Subsemnatul, Primarul
prevederile Legii nr.2LS I 2OOt Mnd administratia Publica locala
ulterioare, precum si prevederile
cu modificarile si comP
amentul cadru de organizate si
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, modificata si comPletata de
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Subsemnatul Ing. Marincean
Compartimenului juridic si
Legii nr.2 15l2OO 1 privind
completarile ulterioare, Precum
Regulamentul cadru de
modificata si comPletata de
s-a aprobat Regulamentul de
Cislau, este necesara numirea
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tru perioada lulie- SePtembrie
Consiliului local. Consider oportun si
a fost initiat.
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