Proiect nr, 33 1 21'09'2018
ROM NIA
JUDETU BAZAU
COMUNA CISLAU
LOCAL
co

RARE

HOT
prrivind alegerea Prel
penlLru Perioada Octom

telui de sedinta
- Decembrie 2018

judetul BtJzau-,
Consiliul Local al comunei Cis u,
Avand in vedere:
comunei
-expullerea de motive a primarului
4725114.o9.2Or8

-raport.ul de specialitate al
iuridic si re
ComPartimentului jur

Cislau nr'

secretarului <lelegat, din cadrul
rse umane, inregistrat la nr'

47261t4.o9.2OI8

isiilor de specialitate ale' Consiliului
-raPrortele d'e avtzate ale
.09.2018
local al comunei Cislau, nr' 4727.11
privind administratia
.2t5l2OOt
n
Legii
-Prevederile art'35 ale
Legea nr.286l2006,

publica locala modificata si

c(

republicata;

-Prevederile O'U' nr'35 I 20
or gani)ate si functi"l3:t, : ::"11lit]
prEt"a"tile Legii nt' 67312002' cu

In

art' 36 alin (1)

tremerul

l2OOl, Privind administratia
comptetarile ulterioare' republicat
2LS

mpletata

d"

privind Regulamentui cadru

de
completata de

Iicaie, modificata si
ificarile si cornpletarile ulterioare;
si alin (2) si art' 45 din Legea nr'si
;"lil"' iocala, cu modificarile

HOTA RASTE:
:dinta pentru perioada rOctombrie
ier local Burghel Constantin
Decembrie
asigura transmitereil prezenter
Art,2. isecretarui comunei Cisl u va
autoritatillor intere sate'
hotarari Persoanelor, ,garyluo.

Art.1.

Se alege Presedinte de
'2Ot8 domnul con

Contrasemneaz;a

Secretar delegat

i

itrd
-&z/"'4:LcIsLAU l2L.o9.2OL8

-

ROMANIA
JUDETUL BVZAV
COMUNA CISLAU

xn.4J.zt: t

.

14, e.

I CotS
Expunere

Privind alegerea
pentru perioada Octom
Subsemnatul, primarul

motive

telui de sedinta
- Decembrie 2Ol8

unei Cislau, avand in

vedere

prevederile Legii nr.2I5 / 2OOI
ivind administratia publica locala
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile
O.U. nr. 35/2OO2 privind Re lamentul cadru de organizare si
functionare a consiliilor I
e, modificata si comprletata de
prevederile Legii nr. 67312
in baza carora s-€r" anrobat
Regularnentul de organLzare i functionare a Consiliului local
Cislau, se va numi pe perioada e 3 luni, presedintele de sedinta al
te de sedinta pe domnurl consilier
Consiliului local. Propun pre
local,

Mitroi:u

ROMANIA
TIUDETUL IBVZAV
COMUNA CISLAU

NRkXa6l ../2:Qn9,r3

RAPORT DE
p:rivind alegerea

pentru perioada

IALITATE
dintelui de sedinta
e - Decembrie

Subsemnatul Ing. Marincean Si
, secretar delegat in cadrul
Compartimerrului juridic si resurse mane, avand in vedere prevederile
ia publica locala cu morlificarile si
Legii nr.2I5l2OO1 privind admini
rile O.U. nr.35l2OO2 privind
completarile ulterioare, precum si p
Regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliiLlor locale,
modificata si completata de prevederi Legii nr. 67312OO2 inb'aza carora
si functionare a Consiliului local
s-a aprobat FLegulamentul de organi
tru perioada Octombrie
Cislau. este necesara numirea
Decembrie 2018 a presedintelui de sedinta al Consiliralui local.
Consider oportun si legal proiectul d hotarare asa cum a fost iinitiat.
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