
ROMANIA
IUDETUL BACAU
CONSILIL LOCAL

COMUNA TIRGU TROTUS

H O T A R A R E A NR. 16 DIN 28.02.2019
privind desemnarea d-lui consilier Cernea Mihai Andrei pre;edinte de EedinlX

p"r-rtr, luna febru arie 2019 qi a domnului Dinu Viorel presedinte pentru luna martie 2019

Primarul comunei Tirgu Trotu;, jude{ul Baciu,
LuAnd in considerare ProPunerea

de qedinfd pentru luna februarie 2079 qi

votul exprimat de consilieri

Aaand in aedere:

- prevederile Regulamentului cle organi zare si functionare a Consiliului local Tirgu TrotuE aprobat

prin Hotararea Consiliului local nr.48/2016;
- prevederile art. 9, pct.L, 2, 3, 4 tlin Orclonanta Guvernului RomAniei nr.35/ 2002 privind aprobarea

Regulamentului cadru de organizare a consiliilor locale;

- Avizul Comisiei pentru urbinism gi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public qi privat,

protecfia mecliului, agrement si conservarea monumentelor, inregistrat sub nr. 1,095/27.02.2019;

- Avizul Comisiei juriclice, pentru administralie publicd, qtiint6, invdtdmant, culturd, sport, tineret,

culte, sdnitate, proteclie sociald, apararea orclinii qi liniqtii publice, respectarea clrepturilor qi

liber tdlilor cetdf enil or nr . 1,0 64 / 26.02.2019 ;

-Avizul Comisiei pentru studii gi prognoze economico-sociale, buget-finante,

ca clomnul consilier Cernea Mihai Andrei sd fie preqedinte

clomnul Dinu Viorel presedinte pentru luna martie 2019 qi

comert,

privatizare, reahzarea lucrdrilor publice, inregistrat sub nr. 1.087/27.02.2079;

in temeiul clispoziqiilor art. 48, alin. (2), art.1.75, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 275/2001, a

aclministraliei publice locale, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE
Art.1. Domnul consilier Cernea Mihai Andrei este ales preEedinte de ;edin1d pentru luna februarie

2019.
Art.2. Domnul Dinu Viorel este este ales pregedinte de Sedintd pentru luna martie 2079.

Art.3. prezenta Hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile legii si se

comunica prin grija Secretarului Comunei Tg. Trotus, Compartimentului cle specialitate potrivit
competentelor, Primarului Comunei Tg. Trotus si Institutiei Prefectulului Jucletului Bacau.
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