
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea 
Programului anual de achizitii publice pe anul 2012

In conformitate cu prevederile art. 41 din Legea finantelor publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare programul de investitii publice al fiecarei unitati 
administrativ-teritoriale, intocmit de ordonatorii principali de credite se aproba de 
autoritatile deliberative.

In anexa la proiectul de hotarare sunt cuprinse obiectivele de investitii ce se vor 
realiza in anul 2012, printre cele mai importante fiind:

- Reabilitare cladiri diferite activitati;
- Amenajare parc;
- Gard împrejmuire.

Fata de cele mai sus mentionate supun spre dezbatere si aprobare proiectul de 
hotarare in forma si continutul prezentat

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea 
Programului anual de achizitii publice pe anul 2012

 

In conformitate cu prevederile art. 41 din Legea finantelor publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare programul de investitii publice al fiecarei unitati 
administrativ-teritoriale, intocmit de ordonatorii principali de credite se aproba de 
autoritatile deliberative.

In anexa la proiectul de hotarare sunt cuprinse obiectivele de investitii ce se vor 
realiza in anul 2012, printre cele mai importante fiind:

- Reabilitare cladiri diferite activitati;
- Amenajare parc;
- Gard împrejmuire.

INSPECTOR DE SPECIALITATE,
CRAITA EDUARD - CRISTIAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual de achizitii publice pe anul 2012

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul intocmit de inspector de specialitate Craita Eduard - Cristian, expunerea 
de motive a primarului si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus 
dezbaterii spre adoptare in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 28.02.2012.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile art. 41 din 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea programului anual de achizitii publice pe 
anul 2012, conform anexei la proiectul de hotarare.
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Programului anual de achizitii publice pe anul 2012

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sens in care avizeaza 
favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si 
continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si 
acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-
cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, anual, se aproba de catre Consiliul 
local, prin hotarare, Planul de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Mihail 
Kogalniceanu, judetul Ialomita. 

Planul de analiza si acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potentiale identificate 
la nivelul unitatii administrativ teritoriale, masurile, actiunile si resursele necesare pentru 
managementul riscurilor respective.

Scopurile acestui plan sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii implicati 
a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator , pe timpul si dupa aparitia unei situatii 
de urgenta, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea 
riscurilor generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un raspuns optim in caz de 
urgenta, adecvat fiecarui tip de risc identificat.

Fata de cele mai sus mentionate supun Consiliului Local Mihail Kogalniceanu 
spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma si continutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si 
acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-
cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, se aproba de catre Consiliul local, 
prin hotarare, Planul de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, 
judetul Ialomita. 

Planul de analiza si acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potentiale identificate 
la nivelul unitatii administrativ teritoriale, masurile, actiunile si resursele necesare pentru 
managementul riscurilor respective.

Scopurile acestui plan sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii implicati 
a sarcinilor si atributiilor ce le revin premergator , pe timpul si dupa aparitia unei situatii 
de urgenta, de a crea un cadru unitar si coerent de actiune pentru prevenirea si gestionarea 
riscurilor generatoare de situatii de urgenta si de a asigura un raspuns optim in caz de 
urgenta, adecvat fiecarui tip de risc identificat.

Obiectivele planului sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin evitarea 

manifestarii acestora, reducerea frecventei de producere ori limitarea 
consecintelor, in baza concluziilor rezultate in urma identificarii si evaluarii 
tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoariale;

b) amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte destinate 
asigurarii functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de 
urgenta;

c) stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgenta si elaborarea planurilor 
operative;

d) alocarea si optimizarea fortelor si mijloacelor necesare prevenirii si gestionarii 
situatiilor de urgenta.

INSPECTOR DE SPECIALITATE,
CRAITA EDUARD - CRISTIAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza si 
acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul compartimentului situatii de urgenta, expunerea de motive a primarului 
si proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 28.02.2012.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a 
riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita pentru anul 2012, conform 
anexei la proiectul de hotarare
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analiza 
si acoperire a riscurilor al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 132/2007 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-
cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, sens in care avizeaza favorabil 
proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul 
prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine şi 
Siguranţă Publică al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 92/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale, 
elaborarea planurilor de ordine şi siguranţă publică pentru unităţile administrativ-
teritoriale în care sunt înfiinţate structuri de poliţie locală se realizează în cadrul comisiei 
locale de ordine publică şi se aprobă de către autoritatea deliberativă a administraţiei 
publice locale respective. 

Planul de ordine şi siguranţă publică este documentul prin care se organizează 
anual activitatea structurilor de poliţie locală pentru menţinerea ordinii şi siguranţei 
publice pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale.

La elaborarea planului de ordine şi siguranţă publică s-au avut în vedere aspectele 
ce privesc amplasarea geografică a teritoriului, populaţia, evenimentele social-
economice, politice sau religioase, manifestările tradiţionale periodice, starea 
infracţională şi contravenţională înregistrată în anul anterior, precum şi tendinţele 
acesteia.

Fata de cele mai sus mentionate supun Consiliului Local Mihail Kogalniceanu 
spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare in forma si continutul prezentat.

PRIMAR,
DINU ALEXANDRU



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMPARTIMENT POLIŢIE LOCALĂ

  
  

R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine şi 
Siguranţă Publică al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 92/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale, 
elaborarea planurilor de ordine şi siguranţă publică pentru unităţile administrativ-
teritoriale în care sunt înfiinţate structuri de poliţie locală se realizează în cadrul comisiei 
locale de ordine publică şi se aprobă de către autoritatea deliberativă a administraţiei 
publice locale respective. 

Planul de ordine şi siguranţă publică este documentul prin care se organizează 
anual activitatea structurilor de poliţie locală pentru menţinerea ordinii şi siguranţei 
publice pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale.

La elaborarea planului de ordine şi siguranţă publică s-au avut în vedere aspectele 
ce privesc amplasarea geografică a teritoriului, populaţia, evenimentele social-
economice, politice sau religioase, manifestările tradiţionale periodice, starea 
infracţională şi contravenţională înregistrată în anul anterior, precum şi tendinţele 
acesteia.

 
Poliţist local,
Ghiţă Tatiana



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi 
Siguranţă Publică al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

  
    

Comisia pentru activitati economico – financiare, juridica si de disciplina a 
analizat raportul compartimentului politie locala, expunerea de motive a primarului si 
proiectul de hotarare mai sus mentionat ce urmeaza a fi supus dezbaterii spre adoptare in 
sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 28.02.2012.

Proiectul de hotarare este intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă 
publică al poliţiei locale.

Proiectul de hotarare prevede aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al 
comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, conform anexei la proiectul de hotarare
 Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizeaza favorabil proiectul de hotarare si 
propune Consiliului Local adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Presedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine 
şi Siguranţă Publică al comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomita

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotarare mai sus mentionat, constata ca 

este intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 92/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale, sens 
in care avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune Consiliului Local adoptarea lui 
in forma si continutul prezentat.

 

SECRETAR
VISAN TUDORITA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2011

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice locale 
nr. 273/2006 ‘în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în 
decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a 
prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, 
execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor 
externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de 
colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:
    a) să nu înregistreze plăţi restante;
    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat 
pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a 
plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.’

Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre privind 
aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2011 în forma şi conţinutul 
prezentat.

Primar
Dinu Alexandru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2011

  
    

Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 
analizat raportul întocmit de compartimentul contabilitate, expunerea de motive a 
primarului şi proiectul de hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii 
spre adoptare în şedinţa ordinara a Consiliului Local din data de 28.02.2012.

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea execuţiei bugetelor la data de 31 
decembrie 2011.

Proiectul de hotărâre este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) 
lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (12) 
din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetelor la data de 31 decembrie 2011

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală si ale art. 49 alin. (12) din Legea finanţelor publice 
locale nr. 273/2006, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, sens în care 
avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune Consiliului Local adoptarea lui în 
forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
P R I M A R

E X P U N E R E  D E  M O T I V E

NR:_____/_____________ 

cu privire la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2012  

In conformitate cu prevederile art. III alin. (8) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată, numarul maxim de posturi stabilit de 
Institutia Prefectului, prin adresa nr. 19835/18.11.2011 este 22 la care se mai adauga un 
numar de 3 posturi  pentru politia locala. Numarul de locuitori avut in vedere la stabilirea 
numarului maxim de posturi este de 3069.

Faţă de cele prezentate mai sus, supun aprobării proiectul de hotărâre privind 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2012  în forma şi conţinutul 
prezentat.

Primar
Dinu Alexandru



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
SECRETAR

  
R A P O R T

NR.______/_______________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2012  

 

In conformitate cu prevederile art. III alin. (8) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată, numarul maxim de posturi stabilit de 
Institutia Prefectului, prin adresa nr. 19835/18.11.2011 este 22 la care se mai adauga un 
numar de 3 posturi  pentru politia locala. Numarul de locuitori avut in vedere la stabilirea 
numarului maxim de posturi este de 3069.

Secretar
Visan Tudorita



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, 

JURIDICĂ ŞI DE DISCIPLINĂ 
  
  
  
  

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2012  

  

    
Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi de disciplină a 

analizat raportul întocmit de secretar, expunerea de motive a primarului şi proiectul de 
hotărâre mai sus menţionat ce urmează a fi supus dezbaterii spre adoptare în şedinţa 
ordinara a Consiliului Local din data de 28.02.2012.

Proiectul de hotărâre prevede aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 
pentru anul 2012.
 Având în vedere rezultatul dezbaterilor şi a voturilor valabil exprimate (5 voturi 
pentru din totalul de 5 membri) comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi 
propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

Preşedinte
Natu Gheorghe

Membri: Diaconescu Nicolae
                
               Florea Neculai
                
               Buzea Ion
                
               Nedelcu Ion   



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA COMUNEI MIHAIL KOGĂLNICEANU
                                                 SECRETAR

AVIZ NR. _____ /___________

cu privire la legalitatea proiectul de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii pentru anul 2012  

          
Secretarul comunei, studiind proiectul de hotărâre mai sus menţionat, constată că 

este întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 63/2010 si Legii nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală , sens în care avizează favorabil proiectul de hotărâre 
şi propune Consiliului Local adoptarea lui în forma şi conţinutul prezentat.

 

SECRETAR
VIŞAN TUDORIŢA
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