
ROMANIA
IUDETUL BACAU

COMUNA TARGU TROTU$
CONSILIUL LOCAL TARGU TROTUS

H O T A R A R E A NR. 61 DIN 23.07.2019
privind desemnarea d-lui consilier Mititelu Liviu preqedinte de sedinti

pentru luna iulie 2019 qi a doamnei consilier Postolache Lenula penhu luna august
2019

Consiliul Local al comunei Tdrgu Trotuq, judeful Bacdu, intrunit in qedinfa ordinard din
data de 23.07.2019,

LuAnd in considerare propunerea ca domnul consilier Mititelu Liviu preqedinte de

;edinld pentru luna iulie 2019 qi a doamnei consilier Postolache Lenufa pentru luna august
2019

Avand in vedere:
- Proiectul de hotar are m.121/ 1, din 17 .07 .2019 privind desemnarea dJui consilier
Mititelu Liviu preqedinte de qedinld pentru luna iulie 201,9 qi a doamnei consilier Postolache
Lenuta pentru luna august2019;
- prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Tirgu Trotuq
aprobat prin Hotararea Consiliului local m.48/2016;
- prevederile art. 9, pct.1., 2, 3, 4 din Ordonanta Guvernului RomAniei nr.35 /2002 privind
aprobarea Regulamentului cadru de organizate a consiliilor locale;
- Avizul Comisiei pentru urbanism gi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului
public Ai privat, protectia mediului, agrement si conservarea monumentelor, inregistrat sub
nr. 3342/ 22.07 .2019;
- Avizul Comisiei juridice, pentru administrafie publicd, gtiinfd, invdldmant, culturd, sport,
tineret, culte, sdndtate, protecfie sociald, apararea ordinii gi linigtii publice, respectarea
drep turilor g i libertd lilor c e td lenilo r nr . 3321, / 22.07 .201,9 ;

-Avizul Comisiei pentru studii gi prognoze economico-sociale, buget-finante, comert,
privatizare, realizarea lucrdrilor publice, inregistrat sub nr. 3361/22.07.2019;

In temeiul dispoziliilor art.136 alin.1 din
administrativ,

OUG nr.57 /201.9 privind Codul



HOTARASTE:

Art.1. Domnul consilier Mititelu Liviu este ales preqedinte de qedinfd pentru luna iulie 2019.
Art.2. Doamana consilier Postilache Lenuta este aleasa presedinde de sedinld pentru luna
august 2019.
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 de specialitate
potrivit competentelor, Primarului Comunei Tg. Trotus si Institutiei Prefectulului Judetului
Bacau.
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Adoptata cu:
15 votur .. Pentru "
0 votur " impotriva "
0 votur " abtineri "
l5 consil cri prezenti
l5 consil eri valiclati
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