
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 59  

privind numirea  preşedintelui de şedinţă al 

 Consiliului Local al Comunei Răducăneni   

 

Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei 

ordinare din data de 16 noiembrie 2011; 

Având în vedere: 

- Referatul înregistrat sub nr. 6056/2011 al domnului Bumbaru Cătălin, secretarul 

comunei Răducăneni, din care reiese că atribuţiile actualului preşedinte de şedinţă al 

Consiliului Local al comunei încetează şi necesitatea numirii unui alt preşedinte de 

şedinţă pentru o perioadă de 3 luni; 

- Proiectul de hotărâre înregistrat sub  nr. 6056/2011 al primarului comunei; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 6227/2011 al Comisiei de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni şi Raportul compartimentului de specialitate 

din cadrul aparatul propriu al Primarului Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 

6171/2011; 

  În conformitate cu prevederile: 

- Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni, adoptat prin Hotărârea nr. 49/2007 a Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni;   

 - art. 47 coroborat cu art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,    

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 – Se numeşte ca preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni,  pentru o perioadă de 3 luni, domnul consilier local Rotariu Vasile. 

Art. 2 - Secretarul  comunei va comunica prezenta hotărâre domnului consilier 

menţionat la art. 1 şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.   

 

Dată astăzi 16 noiembrie 2011. 

                          

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                         Consilier,   

 

                                 ROTARIU VASILE            
                                                                                                                                   Contrasemnează  

                                                                                                                                            Secretarul comunei 

 

                                                                                                                                              Bumbaru Cătălin        

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 14 consilieri locali din totalul de 15  ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.    


