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Nr.358/21.01.2020

-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. 1

-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. 24/21.01.2020 a convocat
Consiliul local Sinesti judeţul Iaşi in sedinţã publicã ordinarã pentru data de 28 ianuarie
2020 - 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 20.12.2019,
2. - validarea Dispozitiei primarului nr.310/23.12.2019,
3. - validarea Dispozitiei primarului nr.313/23.12.2019,
4. - organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Sinesti, judetul Iasi, in
anul scolar 2020-2021,
5. - aprobarea cheltuielilor cu participarea la programele de formare profesionala asigurate in conditiile art.
194 din Codul Muncii pentru salariatul Iordachescu Mircea, sofer in aparatul de specialitate al primarului
comunei Sineşti, judeţul Iaşi,
6.- aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta, asistenta si reprezentare juridica pentru apararea
intereselor comunei SINESTI, judetul IASI,
7.-predarea către Ministerul Dezvoltării şi Administraţiei Publice prin Compania Naţionala de Investiţii
"C.N.I.” S.A a amplasamentului teren in suprafata de 4.400 mp şi asigurarea condiţiilor in vederea realizării
obiectivului de investiţii ”Construire Sala de Sport cu tribuna 180 locuri-Proiect tip ȋn satul Storneşti, comuna
Sineşti judeţul Iaşi”,
8.- aprobarea aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, al comunei Sinesti, judetul
Iasi.
9.- aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se vor realiza de beneficiarii prevederilor
Legii nr. 416/2001, persoane apte de muncă, în anul 2020.
10.-aprobarea pentru anul 2020 a numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav
ȋncadraţi cu contract de muncă şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite reprezentanţilor legali ai
persoanelor cu handicap.
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