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Cuprins:
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Cap.III: Activitatea serviciilor publice din cadrul aparatului de specialitate

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
JUDEŢUL IAŞI

SINEŞTI

Tel/fax : 0232-325100 cod postal 707450

II. Statistica activităţii deliberative a Consiliului Local în anul 2018
- Conform art.39 (şi cu detalii ȋn următoarele) din Legea organică a administraţiei publice locale
nr.215/2001, principala formă de lucru a consiliului local este şedinţa, iar ȋn exercitarea atribuţiilor ce îi
revin consiliul local adoptă hotărâri,context în care, acesta ca autoritate deliberativă, s-a întrunit în 18
şedinţe de lucru legale ,unde s-au adoptat un număr total de 93 de hotărâri ca acte de autoritate cu
putere de lege locală, acte care ȋn cuprinsul lor au reglementat în principal următoarele probleme legate de:
 -buget-impozite şi taxe locale -11 hotărâri
 -patrimoniu public şi privat al comunei: -5 hotărâri
 -organizarea si funcţionarea autorităţilor locale şi a aparatului de specialitate -37 hotărâri
 -achizitii publice -5 hotărâri
 -asistenta socială, sănătate -4 hotărâri
 -drepturi salariale şi ȋndemnizatii aparat de specialitate, consilieri -4 hotărâri
 -funcţii publice şi funcţionari în aparatul de specialitate al primarului -4 hotărâri
 -urbanism ,proiecte edilitare -2 hotărâri
 -investiţii, proiecte, -5 hotărâri
 -servicii publice -7 hotărâri
 -ȋnvăţământ -3 hotărâri
 -gospodărire, mediu, salubrizare -7 hotărâri
- -In cadrul şedinţelor Consiliului Local, au fost prezentate ca urmare a analizării acestor proiecte
de hotărări şi ȋn susţinerea lor, un număr depeste 320 de rapoarte ale comisiilor pe domenii ale
consiliului local în susţinerea proiectelor ,peste 120 de rapoarte de specialitate ale responsabililor din
aparatul de specialitate al primarului : -secretar comună,contabil ,responsabil viză CFP, responsabil
proiecte locale şi achiziţii publice etc.
- -In anul 2018 nu au fost cazuri de neavizare din partea comisiilor sau de către secretar pentru
legalitate fapt care denotă că iniţiatorii au promovat proiecte care au vizat probleme importante de
interes local iar documentaţiile ȋn suport au fost întocmite în condiţiile legii.
- Deasemenea nici ȋn urma controlului de legalitate al Prefectului nu au fost cazuri de acte care să
facă obiectul acţiunilor în instanţa de contencios administrativ .
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