Comuna Corod,

COMUNA COROD
CONSILIUL LOCAL

str.$tefan Cel Mare,
nr. 258, jude!ul Galati,
cP807080,
Tel:0236 864006,
Fax:0236 864002
e-mail : primariacorodgl
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HOTARAREA nr.21
din 05 07 2018
privind:alegerea pregedintelui de gedintd pentru perioada iulie-septembrie 20'18
Initiator:Comisia de spercialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al com.Corod
Numarul de inregistrare gi data depunerii proiectului:5070/31 .05.201 I
Consrliul Local al comuner Corod ;ude!L;l Gala{i intrunit in gedinta extraordinard
drn OL', 07 2018

Insugind Referatul de aprobare al ini{iatorului , Comisia de specialitate
Juridicd gi de Disciplinii , Amenajarea Teritoriului 9i Urbanism, inregistrat sub nr.
5070/3'1 .05 2018;
AvAnd in vederer prevederile art.35, alin (1) , art.36, alin.(9) , gi ale art.41
si art. 47 dit Legea adrninistratiei publice locale nr.215123.04.2001,privind
administralia publici locald , republicatd in anul 2007,modificata gi completatd
ulterior;
in temeiul art.4ti alin. (1) din Legea administraliei publice locale
nr.215123.A4.20A1, prirrind administra{ia publici locald, republicatd in anul 2007,
modificati si completalS ulterior;

r-iijiARA$iF
Art.1.- Alege pe domnul Lupasc Maricel ,consilier local, pregedinte

de

gedin{d pentru perioada iulie-septe-mbrie 2Q18,
Art. 2.- Secretarul cornunei Corod. iudetul Galati, va asigura transmiterea
gi comunicarea prezenter hotdrari prin Cornpartiment I Relalii cu Publicur
Pregedinte

Contrasemneazd,
Casandra GRECU

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA COROD
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Nr. 5070/31.05.2018

REFERAT DE APROBARE
la proiecttul de hotdrdre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al
comunei Corod al unui pregedinte de gedintd perntru perioada
iulie-septembrie 2018

Temeiul legal al demersului nostru il constituie prevederile art.35, alin,(1), ale
art. 41 din Legea administratiei publice locale nr 21512001, republicati,modificata si
completata.
Prin proiectul de hotdrdre propunem alegerea dintre nrrembrii Consilrului Local
al comunei Corod a unui pregedinte de gedinta pentru perioada iulie-septembrie
2018
Conform prevederilor art 35, alin (1), din Legea administratiei publice locale
nr.21512001, republicata modificata si completata,consiliul local alege dintre
membrii sai, prin hotarAre., un pregedinte de gedinla, pe o perioadd de cel mult trei
luni, care va cpnduce gedintele consiliului 9i va semna hotdrdrile adoptate de acesta.
Deasernenea, potrivit an.,41 din legea sus mentionatd, ,,gedinfele consiliului
local sunt conduse de un pregedinte de gedinld, ales in condiliile prevdzute la art.35".
Competenla qprobdrii proiectului de hotarAre revine Consiliului local al comunei
Corod , in baza dispozitiilor art.36, alin.(9) 9i ale ar1.A5 din Legea administratiei
publice locale nr 215l200l,republicata modificata si completata
Fala de cele prezentate mai sus, consideram proiectul de hotdrdre ca fiind
legal 9i opoftun 9i propunem aprobarea in sedinta din luna iunie.

,

PRE$EDTNTE COMTSTE

,

SECRETAR COMISIE,
Bulancea Dorina-Manuela

2 ex.

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMIINA COROD
SECRETAR

Nr.

5071131,05.2018

RAPORT DE SPECIALI ATE
la proiectul de hotdrdre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al
comunei Corod al unui pregedinte de gedinld pentru perioada iulie-septembrie
2018

Proiectul de hotardre a fost iniliat potrivit dispoziliilor art.35, alin.(1), ale
arl.4l din Legea administraliei publice locale nr.21512001, LEGE nr.215 din 23
aprilie 2001 (8*republicatd**)(xactuahzatd*)a administraliei publice locale.
Prin proiectul de hotdr6re inifiat de Comisia de specialitate Juridica gi de
Disciplina. pentru Arne:na.jarea 'I'eritorir-rlui gi t-rrbanism se propune alegerea
dintre uornbrii Clonsiliulr-ri Locarl al conrunci (lorod a unui pregedintc de gedinp
pentrur perioada iulie-septeurbric 201 8.
Potrivit prevederilor art.35, alin.(l), din L,egea adr-r-rir-ristraliei publice locale
nr.2I5l200l, nepr.rblicatil, consiliul local alege dintre membrii sdi, prin hotdrAre,
r-rn preqcdinte de gedin{6, pe o perioada de cel mult trei luni, care va conduce
gedinlele consiliulr-ri gi va sernna hotarArile adoptate de acesta,
De asentenea, potrivit art, 4l cJin legea sus menlionatd, ,,qedinfele consiliului
local sunt conduse de un pregedinte de gedinla, ales in condiliile prevdzute la
art.35".

Competenla aprobdrii proiectului de hotirdre revine Consiliului local al
Comunei Corod, in baza dispoziliilor art.36, alin.(9) qi ale art.45 din Legea
administrali ei publ ice loca I e nr,2 1 5 /200 l, rcpubl i cald, actvahzata.
Fafa de cele de mai sLls. corsider proiectul de hotdrAre ca fiind legal ,
opoftun;i propun aprobarea in gedintra ordinard dir-r luna iunie a.c. a Consiliului
local Corod,
ocrT[t.
andra
Gr
i

RoMAruIn
JUDETUL GALATI
COMUNA COROD
- PRIMAR _
Proiect de hotarare
Din 31 05 2018
privind:alegerea pregedintelui de gedinla pentru perioada iulie-septembrie 2O1B
Iniliator:Comisia de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local al com.Corod
N umarul de in registrare gl data depu nerii proiectu ru i'507 0131. 05. 20'l B
Insugind Referatul de aprobare al iniliatorului , Comisia de specialitate
Juridica 9i de Disciplina , Amenajarea Teritoriului 9i Urbanism, inregistrat sub nr.
1303/1 4.02.2018,
Av6nd in vedere prevederile art 35, alin (1) , art 36, alin (9) , 9i ale arl41 si
ar1.. 47 d in Legea adm in istratiei pu bl ice loca le nr .2i s l23.04.z00i, privind
administratia publica locald , republicata i gn anul 2007,modificatd gi completatd
ulterior;
in temeiul art.45 alin (1) din Legea administra!iei pubrice rocare
nr 215123 04,2001, privind administra{ia publica locald, republicata in anul 2007,
modificatd gi completatd ulterror;

HOTARASTE:
Art 1 Alege pe dornnul Lupasc Maricel,consilier local, pregedinte de gedinld
pentru perioada iulie-septembrie 2018,
\rt..2.- Secretarul comunei Corod, judetul Galati, va asigura transmiterea gi
comunlcarea prezentei hotdrari prin Compartimentul Relatii cu Publicul.
Initiatorii
COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA
AM ENAJAREA TERITORI U LU
SI URBANISM
,

I

Pregedinte,

Secretar,
Bulancea Dorina-Manuela

ffi

