
ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

2017; 

HOTARARE 
privind alegerea pre~edintelui de ~edlinfa ~i a pre~edintelui de rezerva 

al Consiliului local Grivifa 

Consiliul local al comunei Grivifa, intrunit in ~edinfa ordinara Ia data de 29 martie 

Avand in vedere prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile ~i complt:tarile ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare ~i functionare a consiliilor locale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOT ARA~ TE: 

Art. 1. - Se alege pre~edinte de ~edinta al Consiliului local Grivita dl. consilier Ivan 

Dumitru, pentru ~edintele din perioada aprilie - mai 20 1 7. 
Art. 2. - Se alege pre~edinte de rezerva al Consiliului local Grivita dl. consilier Naftica 

Vasile, pentru ~edintele din perioada aprilie - mai 201 7. 
Art. 3. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor ~i institutiilor interesate prin grija 

secretarului comunei. 

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Iordache Viorel-Corenel 

Grivifa, 29 martie 2017 
Nr. 22 

Contrasemneaza 
Secretar 

Viitafu ~ntin 

Hotariirea a fost aprobata cu 11 voturi ,pentru", 0 voturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
SECRETAR 

REFERAT 
privind necesitatea aprobarii Hotararii Consiliutlui local Grivita de alegere a pre~edintelui 

de ~edinta ~i a pre~edintelui de rezerva al Consiliului local 

Vatafu Bogdan Constantin - secretarul comunei Grivita, aduc la cuno~tinta membrilor 

Consiliului local Grivita urmatoarele: 

in conformitate cu: 

- Hotararea nr. 9/26.01.2017 - privind alegerea pre~edintelui de ~edinta ~i a pre~edintelui 

de rezerva a Consiliului local Grivita; 

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

durata mandatului pre~edintelui de ~edinta al Consiliului local Grivita este de 2 luni. 

in aceste conditii, in cadrul ~edintei ordinare din data de 29 martie 2017, se impune 

aprobarea unei Hotarari de alegere a pre~edintelui de ~edinta ~i a pre~edintelui de rezerva al 

Consiliului local pentru ~edimtele din perioada aprilie - mai 2017. 

Secretarul comunei Grivita 
Vatafu Bogdan Constantin 

Grivita, 23 martie 2017 


