JUDETUL IA$I

CONSILIUL LOCAL
MIROSLAVA
HOT

privind alegerea pre$edintelui

NR.99
de gedinJd pentru lunile aprilie, mai,

iunie 2017

consiliul Local al comunei Miroslava, intrunit in gedinJd ordinard.
Avdnd in vedere :
-referatul secretarului comunei Miroslava, inregistratd sub nr.10486/06.04.2017 privind
necesitatea alegerii pregedintelui de gedinld,, ca urmare a incetdrii mandatului de pregedinte
de gedintd
al domnului consilier local, Iftimie Gheorghild;
-prevederile Regulamentului de organizare gi func{ion arc a Consiliului Local Miroslava,
aprobat prin H.C.L .nr.4l /31.08.20 I 6:
-prevederie art.35 alin.(l) 9i ale art.4l din Legea nr.21512001a administraJiei publice
locale
republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
-prevederile Legii nt.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea
actelor
normative, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
-prevederile Legii nr.55412004 privind contenciosul administrativ, cu modific6rile
gi

completdrile ulterioare;
-prevederile
privind transparenla decizionald in administrafia publicd, cu
-f.gii nr.5212003
modificdrile gi completdrile
ulterioare;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;
in temeiul ar"t'.45 alin.(l) 9i art.l l5 alin.(l) lit.b) din Legea nr.2t5l200l a administra1iei publice
locale republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE

Art.l.Se alege in funcfia de pregedinte de gedin]i, domnul consilier local, Lupu Radu, pentru
un

mandat de 3 (trei) luni, respectiv pentru lunile aprilie, mai, iunie 2017.
oand care se considerd"vdtdmatd intr-un drept al sdu
adoptat, se poate adresa instanJei de contencios
recunoagterea dreptului pretins sau a interesului legit

Art'3.Prezenta hotdrdre se va comunica prin grija secretarului comunei, in
termenul prevdzut de
lege, domnului consilier local, Lupu Radu, lnstituliei Prefectului Judelului
Iagi pentru exercitarea
controlului de legalitate, iar un exemplar se va afiga pe site-ul institutiei, pentru
aducere la cunogtinfa

publicS.

Miroslava, astdzi,27 aprilie 2017

PRE$EDINTE DE $EDINTA
CONS

LOCAL

7\
.a

[a-Lenu]a

i,r'

x<iij'

Primaria Comunei Miroslava, Judetul lasi
Sistem de Management certiflcat
conform ISO 9001:2008

Loc. Miroslava, Comuna
tel: 0232 295 680; fax: 0232 236
fiscal:4540461: e-mail

lagi, CP: 707305;
0332 424 444: Cod

