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primariadensus@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 47/2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Densuș, judeţul Hunedoara;
Având în vedere expunerea de motive întocmită de primarul comunei Densuș,
înregistrată sub numărul 45/55 din 22.06.2017, raportul compartimentului de resort
numărul 46/49 din 22.06.2017 și avizul favorabil al comisiei pentru administrație
publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor,
din cadrul Consiliului local, nr. 48/7 din 28.06.2017;
În baza proiectului de hotărâre nr. 55 din 22.06.2017, privind alegerea
președintelui de ședință;
În temeiul art. 35, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Alege pe domnul consilier MERIAN NICU LĂSCUȚ, în funcţia de
preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.
Art. 2 Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Densuș,
Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, Primarului comunei Densuș și d -lui
Merian Nicu Lăscuț.

Densuș, la 30 iunie 2017

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MERIAN NICU LĂSCUȚ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
BOGDAN LOREDANA
Hotărârea a fost aprobată în şedinţa de îndată a Consiliului local al comunei
Densuş, din data de 30 iunie 2017, prin vot deschis, cu următorul cvorum: 5
voturi “pentru”, 1 vot “abţinere”, 0 voturi “ contra”.
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HOTĂRÂREA NR. 65/2017
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul local al comunei Densuș, judeţul Hunedoara;
Având în vedere expunerea de motive întocmită de primarul comunei Densuș,
înregistrată sub numărul 45/78 din 21.09.2017, raportul compartimentului de resort
numărul 46/67 din 21.09.2017 și avizul favorabil al comisiei pentru administrație
publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor,
din cadrul Consiliului local, nr. 48/9 din 24.09.2017;
În baza proiectului de hotărâre nr. 78 din 21.09.2017, privind alegerea
președintelui de ședință;
În temeiul art. 35, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Alege pe domnul consilier ȚEBEAN CRISTINEL IONEL, în funcţia
de preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni.
Art. 2 Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Densuș,
Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara, Primarului comunei Densuș și d -lui
Țebean Cristinel Ionel.

Densuș, la 24 septembrie 2017
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ȚEBEAN CRISTINEL IONEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
BOGDAN LOREDANA
Hotărârea a fost aprobată în şedinţa de îndată a Consiliului local al comunei
Densuş, din data de 24 septembrie 2017, prin vot deschis, cu următorul cvorum: 5
voturi “pentru”, 1 vot “abţinere”, 0 voturi “ contra”.

