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Holararea a fost adoptala in sed inta ord inara din 30.09.2021 cu un numar de fr voturi .penrru,'; O voturi,, impotriva,,; y'

voturi"abtineri"cu pafticiparea alt consilieri locali prezenli, dintr-un numdr de 15 consilieri ln'fiictie.

ROMANIA
JUDETULIA$I ,
CONSILIUL LOCALAL
coMUNEr MOGO$E$Tr

HoTARAREA NR.,YJ
privind alegerea pregedintelui de geding!6tru perioada

octombrie - decembie 2021,

Consiliul local al comunei Mogogegti, judelul Iagi, intrunit ?n gedin!6 de lucru la data 30.09.202r;
Avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 6594 din 23.Q9.2021, precum gi proiectul de hotdrfire initiat de cdtre d-na

primar Popa-Rogu Rodica;
- Raportul compaftimentului de iesort, nr. 6608 din 24.09.2021, din cadrul aparatului de specialitate;- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoqegti, inregistrat lanr.

t|129.09.202t;
- prevederile OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificirile gi completlrile ulterioare;- Hograrea Consiliului Local Mogogegti nr. 34 din 22.04.2021privind aprobarea Regulamentului de

organizare gi funclionare a Consiliului Local Mogoqeqti;
- Hottuarea Consiliului Local Mogogeqti nr. 40 din 27 .05.2021 privind masurile metodologice,

organizatorice, termenele gi circulalia proiectelor de hotdrdri ale autoritdlii de{berative;
in temeiul aft.196 alin.(l) lit.a) din oUG nr. 57 /2019 privind Codul administiativ, cu modificdrile ;i

completdrile ulterioare.

IIOTARA$TE

,A1r^1. " ^Sp g,legg ^ ,in funclia de pregedinte de qedinld domnul
tNttD U I IUNLL , pentru un mandat de 3luni, octombrie - decembrie 2021.

consilier local

Art,2, Ptezenta hotdr6re va fi adusd la cunogtinJd publicb prin afigare la sediul Primdriei, comunicAndu-se
copie Primarului comunei gi Instituliei Prefectului - Judelul Ia$i pentru control qi legalitate.

D atd astdzi, 3 0.09.202 |

PRE$EDINTELE $EDTNTET,
Consilier local, oPo

Conhasemneazd pentru legalitate,
Secretar general,T
Mariana Anto
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PROCEDURT OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPT
NF.72/30.09.2021

Operaliuni efectuate

doptarea hotdrdrii s-a ficut cu majoritate
simpla
absolutd
calificata

ducerea la cunogtinla publicd

carea, numai in cazul celei cu caracter

otdrdrea devine obligatorie sau produce efecte
ce, dupd caz

CONSILIULUI LOCAL

Semnitura persoanei
responsabile sa sfectueze
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carea cdtre

carea cAtre prefectul judefului
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