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HOTĂRÂREA NR. 1O
Din 26 Februarie 2013
privin d alegerea preşed inte l u i de

şed inţă

Consiliul local al oraşului Buftea,
Având În vedere:
• Expunerea de motive p rezentată de domnul Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea ;
• Raportul de specialitate al Serviciului Juridic ş i Autoritate Tutela ră;
• H otărâ rea Consiliului local nr.121/29.11 .2012 privind alegerea preşed i nte l ui de şed inţă ;
• Prevederile Regulamentului de org aniza re ş i fun cţiona re al Consili ului local al oraşu lui
Buftea aprobat prin H otărâ rea Consiliului Local nr. 63/3 1.07.2012;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Di sc iplină ;
În conformitate cu prevederile art. 9 din Ordo n anţa Guvernului nr. 35/2002 , privind
aprobarea Regulamentului - cadru de organ izare ş i funcţionare a consiliilor, cu m odifi că rile
şi comp letări le ulterioare, ale art. 35 , ş i ale art. 41 din Legea nr.215/2001 , republ icată, a
admi nistraţie i publice locale, cu modifi că ri l e şi co mpletările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin . (1) şi ale art.115 alin . (1 ) lit. (b) din Legea
nr.215/2001 , repub li cată , a admi n istraţiei publice locale, cu modificări l e şi comp l etă ri le
ulterioare,

HOTĂR ĂŞTE
ARTICOL UNIC : Se alege preşedinte de şe dinţă al Consiliului local, doamna consilier
local BOCA MARIA GEOVANA pentru o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv martie- aprilie
- mai 2013, ca re va conduce şedi nţe le consi liului local ş i va semna hotărârile adoptate de
acesta.

Contrasemnează ,

SECRETAR,
GH EORGHE

~ CAMELIA

