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HOTARAREA NR.126

privind alegerea preqedintelui

de gedin(d

o""rr:;,;"rlo;fiff$fr;.traordinard

a Consitiutui Locat Miroslava din

Consiliul Local al Comunei Miroslava, intrunit in gedinfd extraordinari.
Avdnd in vedere :
-referatul secretarului comunei Miroslava, inregistrat sub nr.18291118.06.2018, prin
care aratd
necesitatea 9i oportunitatea alegerii unui pregedinte de
pentru
a
conduce
gedinla
extraordinar6 a
;edinli
Consiliului Local Miroslava din data de 2l iunie 2018, motivat de faptul cA, pregedintele
de gedin{a
desemnat prin Hotdrdrea Consiliului Local Miroslava nr.63130.04.2018, din motive obiective,
este in
imposibilitatea de a participa gi conduce lucrdrile gedinlei de lucru,
-prevederile H.C.L. Miroslava nr.63130.04.2018 privind alegerea pregedintelui de gedin{d
pentru
trimestrul al ll-lea, respectiv pentru lunile aprilie, mai gi iunie 2018, in persoana domnului
cojocaru
Gheorghe;

-prevederile Regulamentului de organizare

gi

funcfionare

aprobat prin H.C.L. nr.4l 131.08.20 I 6;

a Consiliului Local

Miroslava,

-prevederie art.35 alin.(l) 9i ale art.4l din Legea nr.2l512001a administraJiei
publice locale

republicata, cu modificdrile gi completarile ulterioare;

-prevederile_Legii nr.24/2000 privind normele de tehnici legislativd pentru
elaborarea actelor
normative, cu modificarile gi completdrile ulterioare;

-prevederile

Legii

completdri le u lterioare;

-prevederile

.L.gil

nr.554/2004 privind contenciosul administrativ,

nr'5212003 privind transparenfa decizionala

modifi cdri le gi completdrile ulterioare;
Avdnd in vedere necesitatea si urgenja
hot[rdre cuprinse in conjinutul ordinii de zi,
pentru impfementarea unor proiecte cu termene

de
sunt
lim

Pentru
2018 in condi!
Avdnd

;edinlei
necesar
epunere

e
&
d

cu modificdrile si

in administra{ia public6, cu
proiectele de
ere gi analizd
,

a desldgurarii qedintei extraordinare a Consiliului Local din data de 2l
iunie
gi potrivit prevederilor legale in vigoare,
avizere favorabire are comisiiror de specialitate,
in temeiul art.45 alin'(1) 9i art.l l5 alin.(1) lit.b) din Legea nr.2l5l200l
a administrafiei publice
locale republicatd, cu modific6rile gi completdrile ulterioare.

Art'l'Se

HOTARA$rE

alege in funcfia de pregedinte de gedinfd pentru a conduce
gedinla extraordinard a
consiliului Local Miroslava, jude{ul iagi din data dL zl lunie 2olg,
domnul consilier local, Andrian
Neculai.

valabili
actelor

inte de gedinla a/al consilierului local desemnat la art.l
igi inceteazd,
edintei extraordinare din data de 2l iunie 20lg gi
dup6 semnarea
cadrul Sedintei de lucru.
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Art.3.Orice persoand care se considerd vdtdmatd intr-un drept al sdu ori intr-un interes legitim,
prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instanfei de contencios administrativ compeiente.

pentru anularea actului, recunoa$terea dreptului pretins sau a interesului legitim gi repararea pagubei
ce
i-a fost cauzald.
Art.4.Prezenta hotdrdre se va comunica prin grija secretarului comunei, in termenul prevdzut de
lege, domnului consilier local, Andrian Neculai, Instituliei Prefectului Judefului Iagi pentru exercitarea

controlului de legalitate, iar un exemplar se va afiga pe site-ul instituliei pentru adutere la cunogtin{a

publicd.

Miroslava, astdzi,

2l

iunie 2018

PRESEDINTE DE $EDINTA

CONSILIER

L

uontrasemnea d pentru legalitate

,
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