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Hotilrhreanr.gl20ls

privind desemnare consilieri locali penku alegere delegat sdtesc pentru satul Bogonos, comuna Lelcani,jud. Iaqi

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrdrile
qedinlei ordinare din data de29 ianuarie 2015,

-

Av6nd in vederei
nota de fundamentare qi proiectul de hot[rdre nr.58612015 cu privire la organizare adunare s6teasca pentru alegere delegat
sAtesc pentru satul Bogonos, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor art.45 a1in.(6)
din Legea nr.215/2001a administra{iei publice locale, republicatd;
referatul intocmit de secretarul comunei, doamna Irimila Vali Claudia;
avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Le{cani pentru proiectul de hotdrdre mai sus
menfionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 pi 54 alin.(4) dil Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale,
republicatd;

-

avizul favorabil cu privire la legalitatea adopt6rii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Lelcani, jr. Irimila Vali-Claudia,
prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.ll7 lit."a" din Legea nr. 21512001 a

administraliei publice locale, republicatd
amendamentul formulat de cf,tre grupul de consilieri PSD privind desemnarea domnului viceprimar Nolingdr Ion pentru
participarea la adunarea sdteascd din satul Bogonos;
- prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionald in administralia publicd local6;
examinind prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea 18612014 privind bugetul de stat pe anul
2015;Legea27312006 privind finanlele publice locale cu modificlrile qi completdrile ulterioare; art.53 din Legea nr. 21512001
privind administra{ia publicS 1oca15, cu modihcdrile qi completdrile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.l si art. I I 5 alin. I lit.b din Legea nr .215/2001 privind administratia publica locala, republicatd, cu
modificdrile gi complet6rile ulterioare

-

.

norAnAgrn:

Art.l in vederea alegerii unui delegat sAtesc'pentru satul Bogonos, se desemneazd urmdtorii
consilieri locali:
- TAdtA Marcel, consilier local
- Nolingdr Ion, viceprimar
Art.2. Primarul, viceprimarul si consilierii desemna{i conform art.l vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.3. Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotarari primarului, viceprimarului,
consilierilor si Instituliei Prefectului Judetului Iasi.
O copie a prezentei hotlrdri va

fi

afiqatd la sediul consiliului local pentru a

fi

adusd la cunogtinld publictr.
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