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                                              H O T Ă R Â R E A   Nr. 29
                                                          din  2 iunie 2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

       Consiliul local al comunei Livezeni, judeţul Mureş,întrunit în şedinţă  ordinară,
      
       Luând act de  raportul  de specialitate  înregistrat sub nr.2183/02.06.2016 
precum şi expunerea de motive,
       Raportul de avizare a comisiei de specialitate a consiliului local al comunei 
Livezeni,
       Având în vedere prevederile art.9 alin.(1) din Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale,aprobat prin O.G nr.35/2002,cu 
modificările şi completările ulterioare,
       Potrivit Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative,republicată,
       Având în vedere prevederile art.35 alin.(1),art.36 alin.(9),art.41,art.45 alin.(1) 
şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
                                                      
                                           
                                                  h o t ă r ă ş t e :

         Art.1.Se alege presedinte de sedintă doamna consilier Toldi Gyongyike
               Durata mandatului preşedintelui de şedinţă este de 1 lună.

         Art.2. Prezenta  hotărâri se va comunica :
                       -Instituţiei Prefectului-judeţul Mureş
                       -Primarului comunei Livezeni.
                      - Persoanei interesate
                      - Afişare 
     

  
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                   Contrasemnează,                          
            Toldi Gyongyike                                                                             secretar
                                                                                                                Hangan Aurelia



ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZE NI
Nr.2183 /02.06.2016

                                                    R A P O R T

           la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

       Având în vedere prevederile art.9 alin.(1) din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale,aprobat prin O.G nr.35/2002,cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 35 şi 41 din Legea  

nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare,

       Luând în considerare  faptul că expiră mandatul d-nei preşedinte Gherman 

Corina,

       Considerăm legală şi oportună aprobarea unui proiect de hotărâre privind 

alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 1 lună.

                                         

                                                     Secretar,
                                              Hangan Aurelia



ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZE NI
Nr.2184 /02.06.2016

                                         EXPUNERE DE MOTIVE

           la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

       Luând în considerare  faptul că expiră mandatul d-nei preşedinte Gherman 

Corina,

       Având în vedere prevederile art.9 alin.(1) din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale,aprobat prin O.G nr.35/2002,cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 35 şi 41 din Legea  

nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare,

       Propun aprobarea unui proiect de hotărâre privind alegerea unui 

preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 1 lună.

                                         

                                                     PRIMAR,
                                                   Tătar  Vasile



ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZE NI
Nr.289/25.01.2016

                                                    R A P O R T

           la proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

       Având în vedere prevederile art.9 alin.(1) din Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale,aprobat prin O.G nr.35/2002,cu 

modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 35 şi 41 din Legea  

nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare,

       Luând în considerare  faptul că expiră mandatul d-nei preşedinte Toldi 

Gyongyike,

       Considerăm legală şi oportună aprobarea unui proiect de hotărâre privind 

alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru un mandat de 3 luni,începând cu 

luna februarie 2016 .

                                         

                                                     Secretar,
                                              Hangan Aurelia




