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HOTARAREA NR.51
privind alegerea pregedintelui de gedinfi pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2016

Consiliul Local al Comunei Miroslava, intrunit in gedintd ordinard.
Avdnd in vedere :

-referatul secretarului comunei Miroslava, inregistratd sub nr.28990/2016 privind necesitatea alegerii
pregedintelui de gedinJ4 ca urrnare a incetdrii mandatului de pregedinte de gedinfd al domnului consilier local,
Bulbaqa Vasile;

-prevederile Regulamentului de organizare gi functionare a Consiliului Local Miroslava, aprobat prin
H.C.L.nr.4113 1.08.201 6:

-prevederie art.35 alin.(l) 9i ale art.4l din Legeaw.2l5l200l a administrafiei publice locale republicat5,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

-prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,

cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

-prevederile Legii nr.55412004 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare;
-prevederile Legii nr.5212003 privind transparenla decizionald in administralia publicd, cu modificdrile

gi completlrile ulterioare;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
in temeiul art.45 alin.(1) gi art.l15 alin.(1) lit.b) din din Legea rtr.2751200l a administraliei publice

locale republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$rE

Art.l. Se alege in funclia de pregedinte de gedin!5" domnula consilier local, Popescu Nicolae, pentru un

mandat de 3 (trei) luni, respectiv pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie2016.
Art.2.Orice persoani care se considerd vdtdmatd intr-un drept al s[u ori intr-un interes legitim, prin actul

administrativ adoptai, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului,

recunoagterea dreptului pretins sau a interesului legitim gi repararea pagubei ce i-a fost cauzatd.

Art.3. Prezentahotdrfire se va comunica prin gtija secretarului comunei, in termenul prevdzut de lege, d-

lui consilier local, Popescu Nicolae, Instituliei Prefectului JudeJului Iagi pentru exercitarea controlului de

legalitate, iar un exemplar se va afiga pe site-ul instituliei, pentru aducere la cunogtintd public6.

Miroslava, astdzi, 29 septembrie 2016
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