
ROMANIA
JUDETUL IA9I

CONSILIUL LOCAL
MIROSLAVA

privind alegerea pre$edintelui de gedin{5 pentru trim.III, respectiv pentru lunile iulie, august, septembrie 2017

consiliul Local al comunei Miroslava, intrunit in gedin{[ ordinard.
Avdnd in vedere :

-referatul secretarului comunei Miroslava, inregistrat[ sub nr.16556/0 6.06.2017 privind
necesitatea alegerii pregedintelui de gedinf6,, ca urmare a incetdrii mandatului de pregedinte de gedinta
al domnului consilier local, Lupu Radu;

-prevederile Regulamentului de organizare gi funcJionare a Consiliului Local Miroslava,
aprobat prin H.C.L. nr.4I l3l .08.20 1 6;

-prevederie art.35 alin.(l) 9i ale art.4l din Legea nr.2l5l200l a administraJiei publice locale
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

-prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

-prevederile Legii nr.55412004 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile si
completdril e ulterioare;

-prevederile Legii nr.5212003 privind transparen{a decizional5 in administra{ia publica, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,
in temeiul aft.45 alin.(1) 9i art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.21512001a administraliei publice

locale republicata, cu modific[rile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE
Art.l.Se alege in funclia de pregedinte de gedinla, domnul consilier local, Olaru Gheorghila,

pentru un mandat de 3 (trei) luni, respectiv pentru lunile iulie, august, septembrie20ll.
Art.2.Orice persoani care se considerd vdtdmatd intr-un drept al sdu ori intr-un interes legitim,

prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instan(ei de contencios administrativ competente,
pentru anularea actului, recunoagterea dreptului pretins sau a interesului legitim gi repararea pagubei ce
i-a fost cauzatd.

Art.3.Prezenta hotdrAre se va comunica prin grija secretarului comunei, in termenul prevdzut de
lege, domnului consilier local, Olaru Gheorghitd, Instituliei Prefectului Judetului Iagi pentru exercitarea
controlului de legalitate, iar un exemplar se va afiga pe site-ul instituliei, pentru aducere la cunogtinta
public6.
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