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Nr.840/14.02.2020

-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. 2

-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. 71/14.02.2020 a convocat
Consiliul local Sinesti judeţul Iaşi in sedinţã publicã ordinarã pentru data de 21 februarie
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 28.01.2020,
2. - aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
de canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr.34,
3. - aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr.35,
4. - aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al comunei Sinesti, judetul Iasi pentru anul 2020,
5. - aprobarea Planului anual de achiziţii publice de la nivelul comunei Sineşti, judeţul Iaşi pentru anul 2020
- forma finala,
6.- aprobarea unor modificari in ceea ce priveste structura organizatorica si organigrama aparatului de
specialitate a primarului comunei Sinesti, judetul Iasi,
7.-atribuirea suprafetelor de pasuni comunale disponibile si ramase nealocate, aflate in proprietatea privata
a comunei Sineşti, judeţul Iaşi catre crescatorii de animale persoane fizice sau juridice, in conditiile
prevazute de lege.
iniţiator: -primarul comunei
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