
R O M Â N I A 
JUDEŢUL ILFOV 

COM. GRĂDIŞTEA 
CONSILIUL L O C A L 

H O T Ă R Â R E A 

Nr. 36 din 29.08.2016 

cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni 

CONSILIUL L O C A L A L COMUNEI GRĂDIŞTEA 
întrunit în şedinţă ordinară de lucru, în ziua de 29.08.2016, ora 15 0 0 

> Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului Comunei Grădiştea, iniţiator al proiectului de 

hotărâre, 
- raportul de specialitate al secretarului Comunei Grădiştea, 
- avizul comisiilor de specialitate pentru: 

- programe de dezvoltare economico-socială, activităţi economico-financiare, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, juridică, apărarea ordinii 

şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi de disciplină, 
- agricultură, protecţia mediului, gospodărie comunală, comerţ, servicii, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, 
-învăţământ, sănătate, cultură şi culte, muncă şi protecţie socială, activităţi 
sportive şi turism, 

- prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, actualizată, 

în conformitate cu prevederile art. 9 din O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea 
Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legea nr. 673/2002 privind aprobarea O.G. nr. 35/2002; 

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Grădiştea nr. 29 / 21.07.2016 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
Comunei Grădiştea; 

în temeiul prevederilor art. 35, art. 41 şi art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) l i t . b) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

A r t . l Domnul consilier Costache Cătălin Marius se alege preşedinte de şedinţă al 
Consiliului Local al Comunei Grădiştea pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna 
septembrie 2016. 

Art.2. (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează consilierul local 
menţionat la art. 1. 

(2) Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, prin grija 
secretarului Comunei Grădiştea. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

gs Costache Ana Contrasemnează, 

SECRETARUL COMUNEl/jGrădiştea 

es Vîrsă Crisnna 


