ROMANIA
JUDETUL IA$t

CONSILIUL LOCAL
MIROSLAVA
A NR.

aprilie, mai 9i iunie
privind alegerea preqedintelui de gedin{d pentru trimestrul al ll-lea , respectiv pentru lunile

consiliul Local al comunei Miroslava, intrunit in 9edin16 ordinara.
Avdnd in vedere :
arati
-referatul secretarului comunei Miroslava, inregistrat sub nr.5578126.02"2018, prin care
de
incetdrii
a
urrnare
ca
2018,
necesitatea alegerii pregedintelui de gedinp pentru trimestrul al ll-lea
Alexandru;
drept a mandaiului de pregedinte de gedinJd al domnului consilier local,Vieru
Local Miroslava'
Consiliului
a
gi
funcfionare
-prevederile Reguiamentului de organizare
aprobat prin H,C.L. m.4l 131'08.20 1 6;
'
locale
-pr.uederie art.35 alin.(l) gi ale art.4l din Legea nr.2l5l200l a administraliei publice
republicat[, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;
' -prevederile Legii ni.24tzOOo privind normele de tehnicd legislativ[ pentru elaborarea actelor
nornative, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-pre'eclerile Legii nr.SiqtZOO4 privind contenciosul administrativ, cu modific[rile ;i
complet[rile ulterioare;
-prevederile Legii nr.5212003 privind transparenta decizionald in adrninistrafia publicl, cu
morJificlrile Ei completirile ulterioare;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
in temeiul ar1.45 alin.(l) qi arr.l ts aiin.lt; lit.b) din Legea nr.2l5l200l a administraliei publice
locale republicat6, cu modific[rile 9i completdrile ulterioare,

HOTARA$rE

alege in funcfia de pregedinte de gedinld pentru trimestrul al ll-lea, domnul consilier
iunie
local, Cojocaru Gheorghe, pentru un mandat de 3 (trei) luni, respectiv pentru lurnile aprilie, mai,

Art.l.Se

20x 8.

Art.2.Orice persoand care se consideld vdtdmat[ intr-un drept al s6u ori intr-un interes legitim,
prirn actul administiativ adoptat, se poate adresa instanfei de contencios administrativ contpetente,
pentru anularea actului, recunoagterea dreptului pretins sau a interesului legitim 9i repararea pagubei ce
i-a fost cauzat6.
Art.3.Prezenta hotdrdre se va comunica prin grija secretarului comunei, in termenul prevdzut de
lege. domnului consilier local, Cojocaru Gheorghe, Instituliei Prefectului Judefului Iagi pentru
exgrcitarea controlului de legalitate, iar un exemplar se va afiga pe site-ul instituliei pentru aducere la
cunoqtin!6 public[.
Miroslava. astdz\. 30 martie 2018
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