
HOTĂRÂRE NR. _1_
DIN DATA DE _26.01.2015 

Consiliul Local;  al  comunei Clinceni  , intrunit  in sedinta ordinara avand in 
vedere :Proiectul de hotarare  initiat de catre dl. Adrian Budeanun –primarul comunei 
Clinceni 

 expunerea de motive a domnului Adrian Budeanu  - Primarul comunei Clinceni 

 prevederile art.35,alin.(1) din Legea nr.215/2001,republicata in anul2007,cu

modificarile si completarile ulterioare,privind administratia publica locala,in

conformitate cu care,,Consiliul local alege dintre membrii sai prin hotarare

adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie,un presedinte

de sedinta,pe o perioada de cel mult 3 luni,care va conduce sedintele consiliului

local si va semna hotararile adoptate de acesta”

 AVIZUL  Comisiilor de specialitate  nr. 1-3  ale  CLC

           In temeiul  art.36 alin.(1), alin.(9) si art.45 alin.1, art.115 alin.1, lit.b din Legea
nr.215 privind administratia publica locala (r)   

HOTARARE 

Art.1. Se alege presedinte de sedinta pe o perioada de trei luni , respectiv  lunile  
ianuarie-martie 2015 domnul consilier _NICULAE  GHEORGHE _

Art.2 Prezenta hotarire se comunica in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, in termenul prevazut de lege, celor in drept, primarului comunei Clinceni, 
Institutiei Prefectului Judetului Ilfov   .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Dl  consilier  NICULAE GHEORGHE

         AVIZAT DE LEGALITATE ,
                      SECRETAR

                   LILIANA  VLAD 



AVIZ   DE   SPECIALITATE

                                Comisiile de Specialitate nr. 1 - 3 întrunite în sedinţe de

lucru în data de 23.01.2015 şi în data de 26.01.2015 , orele 09:00, la sediul

Primăriei Comunei Clinceni - Judeţul Ilfov au analizat   si  avizat  urmatoarele

proiecte  de hotarare :

HCL  privind  alegerea  presedintelui de sedinta  pentru o perioada
de 3 luni

HCL  privind    aprobarea  Planului de reorganizare  a SC Prod Serv
Sabaru Clinceni 

HCL  privind  aprobarea  executiei bugetare  pentru  trimestrul IV  al
anului  bugetar  2014

COMISIA NR. 1 :        PREŞEDINTE                             SECRETAR

                                       NICULAE GHEORGHE              SIMION ION

COMISIA NR. 2 :         PREŞEDINTE                             SECRETAR

                                        POENARU ION                          BIGAN CONSTANTIN

COMISIA NR. 3 :         PREŞEDINTE                             SECRETAR

                                        RADU VALENTIN                     BACOV ALEXANDRU


