ROMANIA
JUDETUL BIJZAA
COMUNA PADINA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Privind alegerea presedintelui de sedinta al
Consiliului Local Padina pentru perioada aprilie 2015 - iunie 2015

Consiliul Local Padina, judetul Buzaul
Avand in vedere:
-art.37, alin. 1 din Legea 21512001privind administratia publica locala;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art.1. Se alege presedinte de sedinta al Consiliului Local Padina , judetul
Buzau, pentru perioada aprilie 2015 - iunie 2015 domnul Chirita Ionel.
Art.2. Compartimentul secretariat-administrativ va comunica prezenta
tutu ror persoanelor interesate.
Padina, 31.03.2015
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Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Padina in
sedinta din data de 31 martie 2015, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(l), (2)
sau (3) din Legea nr.2l5l200l, a admisistratiei publice , republicata si actualizata ,
cu un numar de 13 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva, din numarul total
de 13 conislieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta.

ROMANIA
JUDETUL BAZAU
COMUNA PADINA
CONSILIT-]L LOCAL
HOTARARE
privind completarea HCL 6/2015 - Padina, judetul Buzau, cu privire Ia aprobarea
planului de achizitii publice pentru anul2015 la nivelul Consiliului Local Padina.
Consiliul local Padina, iudetul Buzau;
Avand in vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei Padina,judetul Buzau
nr.306712015
-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Padina ,inregistrat la nr.3068412015
-raportul de avizarea a comisiei de specialitatea, comisia de dezvoltare
economico -sociala, buget, finante, urbanism si amenajarea teritoriului,
administrarea domeniului public si privat al comunei, agrioultura, servicii de
comert, Consiliului local Padina, inregistrat Ia nr.3069/2015;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE

Art.l.

Se aproba completarea HCL 612015 - Padina, judetul Buzau cu
l2l " Achizite lucrare amenajament pastoral pentru pajistile din
comuna Padina, judetul Buzau"
Art.2. Primarul comunei Padina va duce la indeplinirea prezentei hotarari
prin intermediul compartimentuluI de specialitate.
Art.3 Compartimentul secretariat-administrativ va comunica prezenta
tuturor persoaneior interesate.
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Padina, 29.04.2015
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Aceasta
tata de Consiliul Local al comunei Padina in
sedinta din data de 29 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1), (2)
sau (3) din Legea nr.l1512001, a admisistratiei publice , republicata si actualizata ,

cu un numar de.../.*.... voturi pentru,....=.. abtineri si...7-.... voturi impotriva,
din numarul total de 13 conislieri in functie si ...../A...consilieri prezenti la sedinta.
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PLANTJL 2015 Dtr AC,HIZITII PUBLICE PE ANUL 2015
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Amenaiament pastoral
pentru pajistile din comuna

17 000
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