ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA CISLAU
CONSILruL LOCAL CTSLAU
HOTARARE
privind aprobarea modelului legitima{iei pentru alesii locali si a modelului semnului
distinctiv al calitatii acestora
Consiliul local al corn,unei Cislau, judetul Buzau:
Avand in vedere:
-Expunerea de motive a a primarului comunei Cislau, inregistrata la nr.1237119.03.2014
prin care se propune aprobarea modelului legitimafiei de ales local;
-Raportul de specialit:ate al biroului buget finante contabilitate, impozite si taxe locale,
inregistrate la nr. 1238 I 19.03 .201 4;
-Referat privind aprobarea modelului legitimatiei de consilier local, nr.1224118.03.2014;
-Prevederile art. 8 din Legea nr.39312004 privind Statutul aleqilor locali;
-Prevedertle art. 2 qi ale anexei nr. 2 lit. D qi E, pct. 4 din Hotdr6rea Guvernului Rom6niei
^,r.28212005 privind stabilirea modelului legitimaliei pentru alegii locali gi a modelului semnului
distinctiv al calitSlii acestora;
In conformitate cu art.64 din O.G. nr.3512002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de
organizare qi funclionare a Consiliilor locale, cu modificari gi completdri ulterioare;
In temeiul art.36 alin.l, aLin.2 si alin.9, art. 45, alin. (1) din Legea nr.21512001 privind
administrafia publicd locald, republicatd, cu modifi cdrile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.l Se aprobd. modelul legitimaliei de primar al comunei Cislau, conform Anexei 1.
Art.2 Se aprob6. modelul legitimaliei de viceprimar al comunei Cislau, conform Anexei 2.
Art.3 Se aprobri modelul legitimaliei de consilier local, membru al Consiliului Local al
comunei Cislau, conform An.exei 3.
Art.4 Se aprobd modelul semnului distinctiv al calitSlii de reprezentant ales pentru
primarul comunei Cislau, co:nform Anexei 4.
Art.5 Se aprotrd modelul semnului distinctiv aI calitalii de reprezentant ales pentru
-*'iceprimarul comunei Cislau, conform Anexei 5.
Art.6 Se aprobrl modr:lul semnului distinctiv al calitdlii de reprezentant ales in Consiliului
Local al comunei Cislau, perrtru consilierii locali, conform Anexei 6.
Art.7 Cheltuiellile pentru confeclionarea legitimaliilor a semnelor distinctive pentru
primar, viceprimar qi consilirlrii locali se suportd din bugetul local.
Art.8 Prezenta hotdrdr:e va fi dusi la indeplinire de cdtre biroul buget finante contabilitate
impozite si taxe locale si Cornpartimentul achiziyii publice din cadrul Primdriei comunei Cislau.
Art.9 Secretarul comunei Cislau va comunica p_rezenta hotarare, autoritatilor, institutiilor
persoanelor
si
interesate.
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Aceasta hotarare a fost ad,cptata
respectarea art.45 alin. (1), (2) sau (3) din Legeanr.2l512001, a administratiei publice locale, republicata si
actualizata. cu un numar de i5 voturi pentru, cu _-_ impotriva , cu _-_voturi abtineri din numarul total de 15

