HOTĂRÂRE
privind modificarea si completarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local Gogosari

Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
 expunerea de motive, înregistrată cu nr. 2726/ 05.04.2018;
 referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 2713 / 05.04.2018;
 raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 3190 / 25.04.2018;
 avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 3191/ 25.04.2018;
 prevederile referatului de legalitate nr.4315/23.03.2018, emis de Institutia Prefectului;
-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia piblica locala,
republicata;
În temeiul art. 36 alin 2 lit. b, alin 2 lit. c alin. 4 lit e si art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioar;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aproba modificarea Hotararii nr.67/28.12.2017 privind aprobarea proiectului de buget al Consiliului
Local Gogoşari prognozat pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2018-2020 dupa cum urmeaza:”Art.1.- Se aprobă
proiectul de buget al Consiliului Local Gogoşari prognozat pentru anul 2018 şi estimările pe anii 2019-2021,
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art.2.Se aproba completarea Hotararii nr.69/28.12.2017 pentru stabilirea comisiei de concurs si a comisiei de
solutionare a contestatiilor privind ocuparea functiei a aparatului permanent al Consiliului Local Gogosari dupa
cum urmeaza:”Art.1. Se aproba constituirea comisiei de concurs in vederea ocuparii postului vacant de referent de
specialitate din cadrul Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local Gogosari, urmand a avea urmatoarea
componenta:
1. Pirvu Loredana – Mihaela – Consilier Principal -presedinte comisie;
2. Cosat MarianaConsilier Asistent – membru;
3. Nebunescu Madalina- Violeta – Cosilier Debutant – membru;
Secretar comisie – Ciobanu Silvia Nicoleta – Consilier Principal.”
“Art.2. Se aproba constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor in urmatoarea componenta:
1. Chelu Elena Iuliana – Secretar -presedinte comisie;
2. Rosu Ecaterina – Referent-membru;
3. Radu Cristiana Giorgiana- membru;
Secretar comisie– Ciobanu Silvia Nicoleta – Consilier Principal.”
Art.3.– Celelalte articole ale hotararii nr. 67/28.12.2017, si nr.69/28.12.2017 raman neschimbate;
Art.4.–Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, în vederea exercitării controlului
legalităţii, Primarului comunei Gogoşari şi persoanei nominalizate la art.1.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Chiru Mariana

Contrasemnează,
Secretar,
Chelu Elena-Iuliana
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr.2726/05.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu,
referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea unor acte
administrative adoptate de Consiliul Local Gogosari, in urma referatului de
legalitate nr.4315/23.03.2018, privind controlul legalitatii hotararilor adoptate de
Consiliul local al comunei Gogosari emis de Institutia Prefectului, Hotararea
nr.67/2017 va fii modificata in prima sedinta de consiliu local ținând seama de
prevederile art.38 din Legea nr.273/2006, cu modificarile și completarile ulterioare
prin care Consiliul Local Gogosari trebuie să aprobe proiectul bugetului local
pentru anul 2018 și astimarile pentru urmatorii trei ani, adica 2019-2018;
Cu privire la completarea hotararii nr.69/2018 pentru stabilirea comisiei de
concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind ocuparea functiei a
aparatului permanent al Consiliului Local Gogosari, aceasta se completeaza în
sensul stabilirii functiei de presedinte al celor doua comisii, avand in vedere
prevederile art. 79^2 din Anexa la OG nr. 35/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative , rog membrii Consiliului Local
Gogosari a analiza oportunitatea privind modificarea si completarea unor acte
administrative adoptate de Consiliul Local Gogosari.

P R I M A R,
Daia Danut

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
SECRETAR,
Chelu Elena-Iuliana
Nr. 2713/ 05.04.2018

REFERAT
Subsemnata, Chelu Elena-Iuliana, secretar în cadrul unităţii administrativ-teritoriale
Gogoşari, referitor la proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea unor
acte administrative adoptate de Consiliul Local Gogosari, in urma referatului de
legalitate nr.4315/23.03.2018, privind controlul legalitatii hotararilor adoptate de
Consiliul local al comunei Gogosari emis de Institutia Prefectului, Hotararea
nr.67/2017 va fii modificata in prima sedinta de consiliu local ținând seama de
prevederile art.38 din Legea nr.273/2006, cu modificarile și completarile ulterioare
prin care Consiliul Local Gogosari trebuie să aprobe proiectul bugetului local
pentru anul 2018 și astimarile pentru urmatorii trei ani, adica 2019-2018;
Cu privire la completarea hotararii nr.69/2018 pentru stabilirea comisiei de
concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor privind ocuparea functiei a
aparatului permanent al Consiliului Local Gogosari, aceasta se completeaza în
sensul stabilirii functiei de presedinte al celor doua comisii, avand in vedere
prevederile art. 79^2 din Anexa la OG nr. 35/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare.
În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, rog să analizaţi şi să dispuneţi.

SECRETAR,
Chelu Elena-Iuliana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ

Nr. 3190/25.04.2018

RAPORT
Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pîrvu Iulian,
Roşu Cătălin-Mirel, Chira Iulică, Chican Constantin şi Răuţă Gheorghe”,
întrunită în şedinţa de azi, 25.04.2018, având următoarea ordine de
zi:”Proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea unor acte
administrative adoptate de Consiliul Local Gogosari. ''
În urma analizării expunerii de motive a primarului, comisia de
specialitate este de acord cu cele expuse în expunere, supus la vot de
preşedintele de comisie se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei
prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRII,

Pîrvu Iulian

Roşu Cătălin-Mirel

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe
Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNEI GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
Nr. 3191 / 25.04.2018

AVIZ
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri: “Licuţă Cătălin-George, Pleşea Ilie şi Chiru Mariana”, în şedinţa
de azi, 25.04.2018, au analizat următoarea ordine de zi:”'Proiectul de
hotărâre privind modificarea si completarea unor acte administrative
adoptate de Consiliul Local Gogosari.'.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supus la vot se aprobă în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,

Secretar,
Licuţă Cătălin-George

Membru,
Chiru Mariana

