
RoMANt^q ,
JUDETUL VRANCEA

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI MOVILITA
HOTARARE

Cu privire :
la alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada

lunilor martie,aprilie si mai 2014.

In temeiul art.45 din Legea administrafiei publice locale nr.2l5l200l,
republicat6, cu modificdrile gi completirile ulterioare,Consiliul Local al comunei
Movilita, judetul vrancea intrunit in sedinla ordinara din data de 2t.02.2014.

Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul com.Movilita, jud.Vrancea

-avand in vedere propunerea facuta de domnul consilier Codita Petrica
cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada lunilor martie, aprilie si
mai 2014;

-tinind cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate;
-in temeiul art.4l si art.45, al.l din Legea nr.2l5l200l privind administratia

publica locala, republicata:
HOTARARSTE:

ARTICOL UNIC-Pe data adoptarii prezentei hotariri domnul consilier
Mirodone S Ion este ales presedinte de sedinta pentru perioada lunilor martie, aprilie si
mai 2014.

Contrasemneazd
Secretarul com. ilita

Seciu C.

Nr.15 din 28.02.2014

Nr.consilieri in functie -13
Nr.consilieriprezenfi -13

Nr. voturi, pentrutt -13
Nr.voturi,rimpotriva" - 0
Nr. abtineri - 0

nte de sedin{i,
LEA VASILE



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI MOVILITA
-Comisia de specialitate-

i6c ,  t4z -

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 2,,7 OZ . ?e' / Q' ,in sedinta de lucru a comisiei de
specialitate

La sedinta participa un numar de__)_membri, din totalul de
convocati.

t

2 membri

Sedinta este deschisa de aomnl tY )t /Zi/Clc C{,Sii+Tsedinte
al comisiei de specialitate, care supune spre aprobare urmatoarea ordine de zi :

Ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi.
Se prezinta proiectul de hotarare (proiectele de hotarare) de

punctul(punctele) ale ordinii de zi.
Asupra proiectului (proiectelor) de hotarare se fac urmatoarele observatii,

propuneri ;

la
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Fata de cele constatate si consemnate in prezentul proces-verbal, comisia
avizeaza favorabilproiectul (proiectele) de hotarare si jropune adoptarea in forma in careau fost redactate.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces_verbal.
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