
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 

ORASUL BRAGADIRU 
PRIMAR 

PROIECT 
DE 

HOTARARE 
privind alegerea doamnei consilier local T ANASOIU AN CUT A- IONELA 

pre�edinte de �edinfa pentru perioada: iunie - august 2018 

Primarul ora�ului Bragadiru, judetul Ilfov: 
A vand 1n vedere: 

Expunerea de motive a domnului Cimpoeru Vasile-primarul ora�ului Bragadiru,judetul 
Ilfov; 
Raportul doamnei Ionita Veronica -secretarul ora�ului Bragadiru, judetul Ilfov; 
Raportul comisiei de specialitate juridica �i de disciplina din cadrul Consiliului Local al 
ora�ului Bragadiru, judetul Ilfov; 

in conformitate cu prevederile: 
art. 9, alin. (1) �i (2) din Anexa 1- Regulament- Cadru de organizare �i functionare a 
consiliilor locale din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului
Cadru de organizare �i functionare a consiliilor locale, aprobata cu modificarile �i 
completarile ulterioare; 
art. 35, alin. (1) �i art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare; 
art. 9. alin. (1) din Regulamentul de Organizare �i Functionare al Consiliului Local al 
ora�ului Bragadiru,judetul Ilfov, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 61 din 
29.06.2016; 
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare; 

in temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare. 

HOTARA�TE: 

Articol unic- Se alege doamna consilier local TANASOJU ANCUTA-IONELA, pre�edinte 
de �edinta pe o perioada de trei luni, respectiv: iunie, iulie, august 2018, care va conduce �edintele 
Consiliului Local al ora�ului Bragadiru, judetul Ilfov �i va semna hotararile adoptate de acesta. 

PRIMAR, 
CIMPOE U V  ASILE 

Vizat de legalitate, 
SECRETAR, 

IONITA VErCA 



ROMANIA 
JUDETULILFOV 

ORA�UL BRAGADIRU 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

A vand in vedere raportul doamnei Ioni!ii Veronica - secretarul ora�ului Bragadiru, judetul 
Ilfov, intocmit in temeiul prevederilor: 

art. 9, alin. (1) �i (2) din Anexa 1- Regulament- Cadru de organizare �i functionare a 
consiliilor locale din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului
Cadru de organizare �i functionare a consiliilor locale, aprobata cu modificarile �i 
completarile ulterioare; 
art. 35, alin. (1) �i art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare; 
art. 9. alin. (1) din Regulamentul de Organizare �i Functionare al Consiliului Local al 
ora�ului Bragadiru, judetul Ilfov, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 61 din 
29.06.2016; 

luand in considerare faptul ca doamnei consilier Penciu Daniela, a fost aleasa pre�edinte de 
�edinta pentru perioada martie-mai 2018, conform Hotararii Consiliului Local al ora�ului Bragadiru, 
judetul Ilfov nr. 18 din 27.02.2018, 

�i tinand cont de propunerea domnului consilier Ancu Marius-Iulian, aprobata in unanimitate 
de voturi, propun Consiliului Local al ora�ului Bragadiru, judetul Ilfov, adoptarea hotararii pentru 
alegerea doarnnei consilier local Tanasoiu Ancuta-Ionela pre�edinte de �edinta pentru perioada 
iunie - august 2018, care sa conduca �edintele Consiliului Local al ora�ului Bragadiru, judetul Ilfov �i 
sa semneze hotararile adoptate de aceasta. 



RAPORT 

A vand 1n vedere faptul ca durata mandatului pre�edintelui de �edinta nu poate fi mai mare de 3 
luni, iar doamna consilier Penciu Daniela, a fost aleasa pre�edinte de �edinta pentru perioada martie-mai 
2018, conform Hotararii Consiliului Local al ora�ului Bragadiru, judetul Ilfov nr. 18 din 27.02.2018, 

In �edinta Consiliului Local din data de 20.04.2018, la propunerea domnului consilier local Ancu 
Marius-Iulian, domnii consilieri locali au fost de acord, in unanimitate de voturi, ca �edintele Consiliului 
Local din perioada iunie-august 2018, sa fie conduse de doamna consilier local Tanasoiu Ancuta-Ionela. 

In conformitate cu prevederile: 
art. 9, alin. (1) �i (2) din Anexa 1- Regulament - Cadru de organizare �i functionare a 
consiliilor locale din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului
Cadru de organizare �i functionare a consiliilor locale, aprobata cu modificarile �i 
completarile ulterioare; 
art. 35, alin. (1) �i art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile �i completarile ulterioare; 
art. 9. alin. (1) din Regulamentul de Organizare �i Functionare al Consiliului Local al 
ora�ului Bragadiru, judetui Ilfov, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 61 din 
29.06.2016; 

este necesar adoptarea unei hotarari, de catre Consiliul Local al ora�ului Bragadiru, judetul Ilfov 
privind alegerea doamnei Tanasoiu Ancuta-Ionela-pre�edinte de �edinta pentru urmatoarea perioada de 
trei luni, respectiv: iunie - august 2018, care sa conduca �edintele Consiliului Local al ora�ului 
Bragadiru, judetul Ilfov �i sa semneze hotararile adoptate de aceasta. 

SECRETAR, 
/ONITA VERONICA 


