
HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere:

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1756  / 2016
-raportul secretarului  comunei Daia nr. 1757  / 2016
-raportul de avizare al comisiei  juridice nr. 2024 / 2016
-prevederile art.35 , alin.1 din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice
locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare
In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A Ş T E

Art.1. Se alege președinte de ședință  d-l  consilier , Tudorache Tudor ,  pe o
perioadă de 3 luni , respectiv lunileaprilie-iunie  2016 .

Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către persoana prevăzută la
art.1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,
TUDORACHE TUDOR CHIRAN  NICULINA

DAIA,15.04.2016
Nr. 14

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9   voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al
comunei Daia , județul Giurgiu

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere:

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1756  / 2016
-raportul secretarului  comunei Daia nr. 1757  / 2016
-raportul de avizare al comisiei  juridice nr. 2024 / 2016
-prevederile art.35 , alin.1 din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice
locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare
In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A Ş T E

Art.1. Se alege președinte de ședință  d-l  consilier , Tudorache Tudor ,  pe o
perioadă de 3 luni , respectiv lunileaprilie-iunie  2016 .

Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către persoana prevăzută la
art.1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,
TUDORACHE TUDOR CHIRAN  NICULINA

DAIA,15.04.2016
Nr. 14

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9   voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al
comunei Daia , județul Giurgiu

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere:

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1756  / 2016
-raportul secretarului  comunei Daia nr. 1757  / 2016
-raportul de avizare al comisiei  juridice nr. 2024 / 2016
-prevederile art.35 , alin.1 din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice
locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare
In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A Ş T E

Art.1. Se alege președinte de ședință  d-l  consilier , Tudorache Tudor ,  pe o
perioadă de 3 luni , respectiv lunileaprilie-iunie  2016 .

Art.2.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către persoana prevăzută la
art.1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,
TUDORACHE TUDOR CHIRAN  NICULINA

DAIA,15.04.2016
Nr. 14

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9   voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local al
comunei Daia , județul Giurgiu


