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Nr.4761/23.08.2019

-In aplicarea :

-art.135 alin. 4 din O.U.G.R. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
-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. 10

-In baza prerogativelor stabilite de art.133 alin.1 din O.U.G.R. nr.57/2019-privind
Codul administrativ;
- Primarul comunei Sinesti judeţul Iasi, prin Dispoziţia nr. 194/23.08.2019 a convocat
Consiliul local Sinesti judeţul Iaşi in sedinţã publicã ordinarã pentru data de 30 august
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 13.08.2019;
2. - acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. comuna Sineşti, judeţul Iaşi în A.G.A. ADIS Iași în
vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, aprobarea
modificării tariful de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte
pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul
Iași” și împuternicirea Președintelui A.D.I.S. Iași să semneze Actul Adițional nr.2 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018”;
3. – aprobarea ȋncheierii unui contract de depozitare a deşeurilor solide cu S.C.SALUBRIS S.A, pana la
intrarea ȋn operare a noului operator desemnat ȋn urma licitaţiei din cadrul proiectului SMID.
4. – aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS.
5. - aprobarea executiei bugetului local pentru trim.II, anul 2019.
iniţiator: -primarul comunei
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