
ROMANTA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL GIROV

PROIECT HOTARARE
Nr. 11 din 28.02.2019

privind alegerea pregedintelui de Eedinli
pe lunile Februarie ,Martie 9i Aprilie 2019

Consiliul Local al comunei Girov, judetul Neamt.
Av6nd in vedere referatul secretarului comunei Girov, inregistrat cu

nr.2331122.02.2019.
Expunerea de motive a primarului comunei Girov ,inregistrati cu nr.2332

din22.02.2019.
In temeiul dispozitiilor art. 35 alin. l, din Legea Administratiei Publice

Locale nr. 21512001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale
art. 9 alin. I din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Consiliului
Local aprobat prin O.G. nr. 3512002 aprobata cu modificari si completari prin
Legea67312002.

HOTARASTE:

Art. l.Se alege preqedinte
durata lunilor Februarie ,Martie

Art. 2.Secretarul comunei
instituliilor interesate.

de qedinld

;i Aprilie 2019.
va asigura comunicarea prezentei persoanelor
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Avizeazd,
Secretar ,
EIena-Lumini{a
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ru Dascilu



ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL GIROV
Nr.2332122.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Ciubotaru Vasile,in funclia de primar al comunei Girovjudelul Neam! .

Vdzend referatul intocmit de secretarul comunei Girov ,inregistrat cu ff.
233U22.02.2019.

In temeiul dispozitiilor art. 35 alin. l, din Legea Administratiei Publice
Locale nr. 21512001, republicata cu modif,rcarile si completarile ulterioare si ale
art. 9 alin. 1 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Consiliului
Local aprobat prin O.G. rr. 3512002 aprobata cu modificari si completari prin
Legea67312002.

Ini{iez proiectul de hot6r6re privind alegerea preEedintelui de qedin{i pentru
lunile Februarie , Martie gi Aprilie 2019 qi supun spre aprobare Consiliului Local
Girov.



Nr.2331/22.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotirAre privind alegerea pregedntelui de Sedinti

Potrivit prevederilor art.44 alin. (1) din Legea nr.21512001 a administrafiei
publice locale, republicatd cu modificlrile qi completlrile ulterioare, problemele
inscrise pe ordinea de zi a qedin{elor de consiliu local nu pot fi dezb[tute , daci nu
sunt inso{ite de raporhrl compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei.

Prin expunerea de motive, primarul comunei Girov, propune un proiect de
hot6rdre privind alegerea preqedintelui de qedinlS pentru un mandat de 3 luni,
incepdnd cu luna Februarie 2019.

Proiectul de hotdrAre are ca bazd legalI prevederile art.35, alin. (l) din
Legea m.27512001 a administraliei publice locale, republicatd cu modific[rile qi
completlrile.

Data
22.02.2019

Intocmit,
Secretar,

Dascilu Ele6a Luminita
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