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Hot[rf,rea nr. 29 12016
- satele Bogonos ;i

privind alegere delegat sdtesc

Cucuteni

CONSILIUL LOCAL AL COMU1YEI LETCAI{I,

legal constituit, intrunit la lucrarile
qedinfei ordinare din data de 24 august2016

Av6nd in vedere:
expunerea de motive qi proiectul de hotdrAre nr.698i12016 iniliat de primarul comunei Lefcani, judelul
Iaqi, prin care se aratdcd la nivelul acestei unitdli administrative se impune ca pentru sateie care nu au
consilier local sE se desemneze cdte un delegat sdtesc;
- referatul secretarului comunei Le{cani prin care se arati faptul ci locuitorii satului Bogonos gi ai satului
Cucuteni nu sunt reprezenta{i la gedin[ele consiliului local al comunei Le{cani;
Procesule verbale nt. 6925122.08.2016 gi 692 D2.08.20i6 privind desemnare delegat sdtesc pentru
satele: Bogonos, domnul Hriban Ionel gi Cucuteni, domnul Lupdgteanu cezar;
HCLnt.19128.07.2016 privind desemnare consilieri locali pentru alegere delegati sdtesti pentru satele
Bogonos gi Cucuteni, comuna ielcani, jud. Iagi;
Av0nd in vedere avizul comisiei de specialitate cu activitate in domeniul educaliei, culturii, cultelor,
munci i, sdndtS{i i, familiei, tineretului, inte gririi europene, al egalitalii de qanse qi cu atribufii pe linie juridicd
din cadrul consiliului local al comunei Lefcanir
Av6nd in vedere prevederile art. 53 aliniat I,2,3, gi 4 din Legea nr. 21512001, republicatd, privind
administrafia publici locali;

-

Avand in vedere prevedeile I-egii 5212003 privind trangparenta 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 t.09.201d, pentru satul Bogonos, care nu are reprezentanfi ?n Consiliul
local al comunei Lefcani, este ales delegat sdtesc domnul Hriban Ionel.
ART.2. Incepand cu data de 1.09.2016, pentru satul cucuteni, care nu are reprezentan{i in Consiliul
local al comunei Lefcani, este ales delegat s6tesc domnul Lup[gteanu Cezar.
ART.3. Pentru participarea la qedinlele Consiliului iocal al comunei Lelcani, domnii Hriban lonel si
LupSgteanu Cezar vor primi indemnizalia unui consilier local.
ART.4. Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotlrAri primarului, persoanelor interesate si
lnstitutiei Prefectului Judetului Iasi.
O copie a prezentei hotdrAri va

fi afiqati la sediul consiliului local pentru

a

fi adusd la cuno$tinta publicd

