ROMANIA
PRIMARUL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel./Fax 0232/325100 cod postal 707450
Nr. 1096 din 22..02.2019

-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. 3

-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. 63/22.02.2019 a convocat
Consiliul local Sinesti judeţul Iaşi in sedinţã publicã ordinarã pentru data de 28 februarie
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 30.01.2019;
2.- aprobarea asocierii dintre comuna Sinesti si comunele Lungani şi Popeşti din judetul Iasi, in vederea
constituirii unei asociatii de dezvoltare intercomunitarǎ (A.D.I.) pentru realizarea in comun a unor proiecte
de interes local;
3. - aprobarea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
aflaţi in evidenţele serviciului de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Sineşti, desfăşurată in semestrul II al anului 2018;
4. - analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol în anul 2018;
5. –– aprobarea Raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în cadrul
comunei Sineşti judeţul Iaşi ȋn semestrul II al anului 2018;
6.- aprobarea Raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor ȋnregistrate la autorităţile publice locale
ȋn perioada semestrului II al anului 2018;
7.- ȋnsuşirea raportului primarului privind starea economică, socială şi de mediu a comunei SINESTI judeţul
IASI pe anul 2018;
8.- ȋnsuşirea Raportului de activitate proprie desfăşurată ȋn anul 2018 de către viceprimarul comunei
SINESTI judeţul IASI;
9.- aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sineşti judeţul Iaşi pentru anul 2018;
10.- aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici si personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti în anul 2019;
11.- aprobarea Amenajamentului pastoral de la nivelul UAT comuna Sineşti, judeţul Iaşi;
12.- - aprobarea amplasarii statiilor de imbarcare/debarcare a a calatorilor transportati prin curse regulate de
persoane pe raza UAT comuna Sinesti, judetul Iasi;
13.- Infiintarea unui post contractual de execuţie de muncitor cu atribuţii de şofer în aparatul de specialitate
al primarului
14.- asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitie aferente programului pentru scoli;
15.- Prezentarea altor rapoarte de informare pentru anul 2018.
iniţiator: -primarul comunei
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