ROMÂNIA
JUDEłUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI
H OTĂRÂ RE
Privind : alegerea preşe din telui de şedin Ńă pe ntru urm ătoarele 3 l uni
C onsiliul Local al C om unei Călin ești, jud ețul T eleorm an, întrunit în ședinta ordinară din da ta de 30.01 .20 17,
AVÂN D ÎN VEDERE:

- expu nerea de m oti ve a prim arului com unei nr. 21 /26.01.201 7;
- rapo rtul de sp ecialita te al secretarul ui com unei nr. 22/26.01.2017 ;
- prevede rile art. 35 si a rt. 47 din L ege a nr. 215 /2001 a adm inistratiei publice l ocale, re publica ta, cu
m odificarile si com petarile ul terioare;
- prevede rile a rt. 9 si art. 10 din O G nr. 35/200 2 pentru aprobarea Regulam entul ui – cad ru de orga ni zare si
functiona re a consiliilor locale , cu m odifica rile si com pletarile uletrioare;
- prevede rile art. 9 și 1 0 din anexa la H CL nr. 10 /08.07 .2016, pen tru aproba rea Regul am entului de
orga ni zare și funcțio nare a C on siliului Local al C om unei Căline ști , jude țul T eleorm an, p entru m andatul 201 6 – 2020 ;
- avizul favora bil al C om isiei de specialita te pe ntru p rogam e de d ezvol tare econ om ică- socială, bu ge t
finan Ńe , adm inistra rea d om eniului public şi p riva t al com unei, ag ricultură , gospo dări re com unală, protecŃia m ediului ,
servicii şi com erŃ, cu nr.de inregistrare 430/27 .01 .2017 ;
- avizul favorabil al Com isiei pentru învăŃăm ân t, săn ăta te, cultură, protecŃia socială, acti vi tăŃi sporti ve şi de
agrem ent,cu nr.de in registrare 432 /27.01.201 7;
- avizul favorabil al Com isiei pentru adm inistraŃi a publică locală, juridică , apă rarea ordinii şi liniştii publice a
drep tu rilor cetăŃenilor, cu n r.de inregistrare 434/27.01 .2017 ;

În tem eiul art. 45, alin. 1, art. 47, art. 49 , art. 115, alin. 1, lit. “b”, alin. 3, 5, 6 și 7 din Leg ea nr. 215 /20 01 , a
adm inistraŃiei p ublice local e, republicată , cu m odificările şi com pletă rile ulterioare ,
HOTĂRĂȘTE:
A rt.1. Se alege preşedi nte de şedinŃă pen tru urm ătoarele 3 lu ni, d-l consilier D UM IT RU M ARIN .
A rt.2. Secreta rul C om unei C ălineşti va com unica pre zenta hotărâ re Insti tuŃiei Prefectului - JudeŃul
T eleorm an, în vedere a exercitării controlul ui de legalitate, Prim arului Com unei Călinești , jud ețul T eleorm an,
autorităŃil or în d rept şi persoanelor in teresate, în tem eiul pre vă zu t de lege .
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C ONT RASEM NEAZ Ă,
SEC RET AR,
JALB Ă MAR IUS DUM ITRU

