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Nr.1675/20.03.2020

-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. 4

-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. 96/20.03.2020 a convocat
Consiliul local Sinesti judeţul Iaşi in sedinţã publicã ordinarã pentru data de 27 martie
2020 - ora 08,00;
- Sedinţa va avea loc sala de sport din satul Sinesti, comuna Sinesti cu urmãtoarea ordine
de zi propusã pe care o aducem la cunostinţa locuitorilor comunei Sinesti judeţul Iasi.
1.

Proiecte de hotărari privind:

- aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local SINESTI, judetul IASI din data de
21.02.2020,
2. - aprobarea aderarii municipiului Roman, judetul Neamt la A.R.S.A.C.I.S.,
3. - actualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pe teritoriul
UATcomuna Sinesti județul Iași,
4. - analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol în anul 2019,
5. - aprobarea Raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor ȋnregistrate la autorităţile publice
locale ȋn perioada anului 2019,
6. - ȋnsuşirea raportului Primarului comunei SINESTI judeţul IASI pentru anul 2019,
7. - ȋnsuşirea raportului viceprimarului comunei SINESTI judeţul IASI pe anul 2019,
8. - aprobarea Planului de formare profesională a funcționarilor publici si personalului contractual din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti în anul 2020,
9. - aprobarea Raportului privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în
cadrul comunei Sineşti judeţul Iaşi ȋn anul 2019,
10. - aprobarea implementarii proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea
saraciei si a excluziunii sociale" cod SMIS 126924,
11. - aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local SINESTI, judetul IASI din
data de 16.03.202,
12. - alegerea „Presedintelui de sedinţã” al Consiliului local SINESTI judetul IASI, pentru sedintele din
perioada trimestrului II anul 2020.
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