ROMANIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOISOARA
LEGISLATURA 2016-2020

HOTĂRÂREA NR. 50

Privind: Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Boisoara
pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2016 - februarie 2017);
Consiliul Local Boisoara intrunit in sedinta ordinara in data de 09.12.2016,la
care participa un numar de 8 consilieri din totalul de 9
consilieri in functie;
Având în vedere expunerea de motive nr. 3156 din 05.12.2016 întocmită
de Primarul Comunei Boisoara raportul de specialitate nr. 3157 din
05.12.2016, întocmit de secretarul Comunei Boisoara;
Ţinând cont de raportul de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de
comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, şi al comisiei
pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţenilor și al comisiei pentru învățământ, culte
sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement prin
care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
În conformitate cu prevederile art. 35, alin. (1), art. 41 din Legea nr.
215/2001 privind administreţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, şi art. 12, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local al Comunei Boisoara,
În temeiul art.35 alin.(1), art.36 alin.(9), art.41, art.45 alin.(1), art.115,
alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un numar de 9
voturi pentru , emite urmatoarea :
HOTARARE

Art. 1 Se alege presedinte de sedinta, pentru sedintele Consiliului
Local Boisoara incepand cu luna decembrie pe o perioadă de trei luni dl.
Bradosu Ion Stelica.
Art.2: Presedintele de sedinta ales in conformitate cu art. 1, va
conduce sedintele si va semna hotararile adoptate.

Art. 3 : Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul
comunei , iar prin grija secretarului va fi transmisă primarului comunei,
Instituţiei Prefectului -Judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de
legalitate şi va fi făcută publică prin afişare.
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