ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA

HorAnAnn
privind alegerea pregedintelui de gedin{i qi a pregedintelui de rezervi
al Consiliului local Grivita
Consiliul local al comunei Grivifa, intrunit in qedinfi ordinari la data de 04 iulie
20t6:'
AvAnd in vedere prevederile afi.35 alin. (1) din Legea rc.21512001 privind administralia
publicd locald, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
in conformitate cu prevederile art.9 alin. (1) din O.G. nr. 3512002 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru de organizarc qi funcfionare a consiliilor locale, cu modificdrile gi
complet[rile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 45 aIin. (1), art. 1 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 2t512001
privind administrafia publicd 1ocal6, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

HorAnAgrE:
Art. 1. - Se alege preqedinte

de gedin{6 al Consiliului local Grivi{a dl. consilier Dabija
Ioan, pentru gedinfele din perioada august - septembie 2016.
Art.2. - Se alege pregedinte de rczewd al Consiliului local Grivi{a dl. consilier Ilie Petru,
pentru gedinfele din perioada august - septembrie 2016.
Art. 3. - Prezenta hotirdre va fi comunicatd persoanelor qi instituliilor interesate prin
grij a secretarului comunei.

Pregedinte de qedinla

Consilier
Cretu Neculai

ge

Contrasemneazd
Secretar
Vdtafu B o gdan Constantin

Grivifa,04 iulie 2016

Nr.9
Hotdrdrea a fost aprobatd cu 1l voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra" gi 0 ,,abfineri"

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
SECRETAR

REFERAT

privind necesitatea aprobirii Hotir6rii Consiliului local Grivifa de alegere
a pregedintelui
de gedinfi 9i a pregedintelui de rezervi al Consiliului local

Vdtafu Bogdan Constantin

-

secretarul comunei Grivifa, aduc la cunogtinla membrilor

Consiliului local Grivila urmdtoarele:

in conformitate:
- Hotdrdreant. 4123.06.2016 - privind alegerea pregedintelui de gedin{d gi preqedintelui
a
de rczewd a Consiliului local Grivi{a;

- Legea nr. 21512001 privind administrafia publicd locald, republicatd cu modificdrile

gi

completdrile ulterioare;
durata mandatului pregedintelui de gedinfa al Consiliului local Grivi{a
este de

in

aceste condilii

in cadrul gedinfei ordinare din data de 04 iulie

2luni.

2016. se lmpune

aprobatea unei Hotdr6ri de alegere a pregedintelui de gedinfa gi a pregedintelui
de rczewd" al
consiliului local pentru gedinlele din perioada august septemb rie 2016.

-

Grivifa, 30 iunie 2016

Secretarul comunei Grivitra
Vdtafu Bogdan Constantin

