ROMAI\IA
JUDETUL IA$I
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI

HOTARAREA

nr.18/2015

privind alegere delegat sdtesc - Bogonos

Consiliul local al comunei Letcani, judetul Iasi;
Av6nd in vedere expunerea de motive qi proiectul de hotdrdre nr.2l32l20l5 iniliat de
primarul comunei Lefcani, judelul Iagi, prin care se aratd cd la nivelul acestei unitdli administrative
se impune ca pentru satele care nu au consilier local s6 se desemneze cdte un delegat sdtesc;
Avdnd in vedere referatul secretarului comunei Lelcani prin care se aratd faptul cd locuitorii
satului Bogonos nu sunt rcprezenta[i la qedinjele consiliului local al comunei Le]cani;
Procesul verbal m. 1288123.02.2015 privind desemnare delegat sdtesc pentru satul Bogonos,
domnul Hriban Ionel;
HCL nr. 9129.01.2015 privind desemnare consilieri locali pentru alegere delegat sdtesc pentru
satul Bogonos, comuna Lelcani, jud. Iaqi;
Avdnd in vedere avizul comisiei de specialitate cu activitate in domeniul educafiei, culturii,
cultelor, muncii, sdnitdfii, familiei, tineretului, integrdrii europene, al egalitdlii de qanse qi cu
atribufii pe linie juridicd din cadrul consiliului local al comunei Lelcani;
Av6nd in vedere prevederile art.53 aliniat 1,2,3, Si 4 din Legea nr. 21 5 I 200 l, republicatd,
privind administralia publicl locald;
Avand in vedere prevedeile Legii 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul art. 45 alin. (1) si art' 115 alin. (1) lit. "b" din Legea administratiei publice locale
21512001, republicata

HOTARASTE:
ART.I. Incepand cu data de 1.04.2015, pentru satul Bogonos, care nu are reprezentanli in
Consiliul local al comunei Lefcani, este ales delegat sdtesc domnul Hriban Ionel.
ART.2. Pentru particiParea la gedinlele consiliului local al comunei Lefcani, domnul t{riban Ionel va
primi indem nizalia unui consilier local.
ART.3. Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotir6ri primarului, persoanelor
interesate si Institutiei Prefectului Judetului lasi.
O copie a prezentei hotirdri va
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