ROMANIA
PRIMARUL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel./Fax 0232/325100 cod postal 707450
Nr. 308 din 17 ianuarie 2019

-In aplicarea :
-art.39 alin. 6 din Legea nr.215/2001 - a administraţiei publice locale,
-art.2 alin.1 lit.”a” din Legea nr.52/2003 - privind transparenţa decizională,
aducem, la cunoştinţa locuitorilor comunei SINESTI judeţul IASI prezenta

PUBLICATIE

Nr. 1

-In baza prerogativelor stabilite de art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 – a
administraţiei publice locale;
- Primarul comunei Sinesti judeţul Iasi, prin Dispoziţia nr. 4/14.01.2019 a convocat
Consiliul local Sinesti judeţul Iaşi in sedinţã publicã ordinarã pentru data de 22 ianuarie
2019 - ora 08,00;
- Sedinţa va avea loc la sediul Primariei Sineşti cu urmãtoarea ordine de zi propusã pe
care o aducem la cunostinţa locuitorilor comunei Sinesti judeţul Iasi.
Proiecte de hotărari privind:

1. - aprobarea procesului verbal al şedinţei de consiliu local din data de 18.12.2018;
2.- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia„INFIINTARE SISTEM DE
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA SINESTI, JUDETUL IASI”;
3. - privind ȋndemnizaţia maximă lunară de şedinţă a consilierilor locali din cadrul Consiliului local al
comunei SINESTI judeţul IASI, începand cu data de 01 ianuarie 2019;
4. - privind stabilirea salariilor de bază cu data de 01 ianuarie 2019 pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei SINESTI judeţul IASI începand cu 01
ianuarie 2019;
5. – aprobǎ modificarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice în comuna
Sineşti, judeţul Iaşi stabilita prin H.C.L. Sineşti nr.89 din 28 noiembrie 2018.
6. – aprobarea transformarii unor posturi ocupate de funcţionaruii publici ca urmare a promovării examenului
de promovare în grad profesional.
7. – aprobarea indicatorilor economici actualizati ai investitiei „Reabilitare, extindere si etajare Scoala
Gimnaziala Veniamin Costachi din sat Sinesti, comuna Sinesti, judetul Iasi”.
iniţiator: -primarul comunei
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