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HOTĂRÂREA NR.107
Din 30 August 2013
privind alegerea preşedintelui de şed inţă

Consiliul local al
Având În vedere:

•
•
•

oraşului

Buftea,

Expunerea de motive p rezentată de domnul Pistol Gheorghe, Primarul O ra şu l u i
Buftea ;
Raportul de specialitate al Serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară;
Hotărârea Consiliului local nr. 53 din 31.05.2013 privind alegerea p reşed i nte lui de
sedinţă ;

Prevederile Regulamentului de organizare ş i funcţionare al Consiliului local al
oraşului Buftea aprobat prin Hotă râ rea Consiliului Local nr. 63/31.07.2012;
• Avizul Comisiei Jurid ice ş i de D iscipli nă;
În conformitate cu prevederile art. 35 alin . (1 ), art. 41 din Legea admi n i straţie i publice
locale nr. 215/2001, repub li cată , cu modifi cările şi comp letări le ulterioare şi ale art. 9 alin.
(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 , privind aprobarea Regulamentului - cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor, cu modifi cări le ş i comp letări l e ulte rioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republ icată, cu mod ificăril e ş i completă ri le
ulterioare,
•

HOTĂRĂŞTE
ARTICOL UNIC : Se alege preşedinte de şedinţă doamna consilier Rudeanu
Florentina - Mirela pe o peri oadă de trei luni, respectiv septembrie, octombrie, noiembrie
2013, ca re va conduce şed i nţele consiliului local ş i va semna hotărâr i le adoptate de acesta
în perioada menţionată , ca urmare a expirării mandatului de preşedinte de şed inţă al
doamnei consilier Baron Stela la data de 31 august 20 13.

