ROMANIA

PRIMARUI, COMUNEI SINE$TI
JUDETUL IA$I
Tel/fax :0232-3251:00 cod postal 70l4SO

DISPOZITIE Nr.96

privind convocarea Consiliului localalcomunei SlNEST|judetul lASl in sedinta ordinard
pentru data de 27 martie 2020
Prirnarul comunei Sinegti judelul lasi,
Avdnd in vedere prerogativele stabilite de lege de a convoca Consiliul local in gedinle ordinare qi
extraordinare.
In conl'ormitate cu dispoziliile art.'133 alin.(1)coroborat cu art.134 alin.(1)lit,,,a,,9iin temeiulart.lg6
alin.( 1 ) lit."b" din OUG.nr. St t2019 privind Codul adrninistrativ,

DISPUNE:

_41 1.(1)SeconvoacdConsiliul localsinegtijudelul lagi,inqedinld pubticdor.dinara pentru datade 27

martie 2020 la ora: 08,00.
(2) Lucrarile gedinlei vor avea loc loc in sala de pedinle a Prim6riei locale Sinegti judelul
lagi cu
ordinea de zi previzutd in Anexa nr. 1, parte integrantd din prezenta dispozilie.

A.tI.2. Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local este adus la cunogtinld locuitorilor comunei,
prin afisarea pe pagina de internet a unitatii administrativteritoriale si avizierul prjmariei
locale.

Art' 3. Documentele inscrise in proiectul ordinei de zi a gedinpi sunt puse la dispozilia consilierilor
locali
atatin.original,-spre consultare direct la Punctulde informare ceialeni, persoanf,de contact Carcea
Melania cdt gi
in copie, prin afiparea acestora pe site-ul propriu ori la s:diul Consiliului Local.

Art.4. Consilieriilocalipotrivit art.134, alin. (5) lit.,,f:'din o.u.G. nr.571201g privind codulAdministrativ,

pot formula gi depune amendamente asupra proiectei,:r de hotdrdri inscrise pe proiectul
ordinii de zi,

Art. 5' Proiectele de hotdrdri inscrise pe ordinea de zi, insolite de documentele prevdzute de lege,
se
se vor trimite sprre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local
,

Art- 6. Prezenta dispozilie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ

nr.55412004, cu modificdrile pi completdrile ulterioare.

.
.
.

Art.7. Secretarulcornuneiva asigura publicitatea giva comunica prezenta dispozilie:
-consilierilor locali spre stiinF
-responsabilului cu pagina de internet a primariei locale
-lnstitutiei Prefecturui judetului rasi, pentru controrul legaritalii.

PRIMAR,
Petru flolicov

i'J4
Contrasemnat conf.art.243 alin.
lit."a"din OUG nr.57l201 9
UT

SECRETAR GENERAL,

Jur.Nancy Loghin
t,'

Data: 20 rnartie 2020

1

Anexa la Dispozitia nr. 96 din 2i.03.2020

PROIECTUL
ordinii de zi a $edintrei ordinare a Consiliului local al comunei Sineqti,
judelul lagi din datar de 27 martie 2020

Denumirea proiect de hotlrAre, a rapoftului
sau informarii care face obiectul
dezbaterii/analizei
1

-lroiect de hotirare privind:
-

aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a
Consiliului local SINESTI, judetul lASl din data de 21.02.2020

2

- proiect de hqbfire

pl t l:

- aprobarea aderarii municipiului Roman, judetul Neamt la

Initiator
/responsabil

de intocmirea

Prezentator

comisiei/lor de
soecialitate

documentului
-pnmar
Secrefar

-pnmar

Primar

A.R.S.A.C,t,S,

3

- proiect de hotarareBlivind:

4

- analiza

-pnmar

Secrefar

-pnmar

Agent agricol

-pflmar

Responsabfl
activitatea de

laqi,

hotara

l:

stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol

in anul 2019.

5

- proiect de hotardre

privin!L:
Raportului privind activitatea de solufionare
petifiilor inregistrate la autoritdtile publice locale in
perioada anului 2019.

- apiobarea

6

a

petitii

- proiect de hotardre privind:
-

insu$irea raportului Primarului comunei SINESTI judeful

insugirea raportului viceprimarului comunei SINESTI
iudetul lASl pe anul 2019

I

- Margineanu Rozica
- Paftala Adrian
- Iacob Gheorghita
Rebi
- Paftala Adrian

Primar

Margineanu Rozica
Paftala Adrian

-pflmar

Viceprimar

Margineanu Rozica
Paftala Adrian

-pnmar

Secretar

-pnmar

Aslsfen
comunitar

-pnmar

Secretar

-pnmar

Secretar

-pnmar

Secretar

- proiect de hottrAre privind:
-

Bebi
- Pallala Adrian

-pnmar

lASl oe anul 2019,

7

- Margineanu Rozica
- Paftala Adrian
- Iacob Gheorghita

- privind actualizarea Comisiei de avizdre a cererilor de
organizare a adundrilor publice pe teritoriul UATcomuna

Sinesti judelul
- proigct de

Prezentatorul
avizu[ui din
paftea

:

profesionall

- aprobarea Planului de,formare

a

funclionarilor publici si personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in

- IacOb Gheor'ghita
Bebi
- Paftala Adrian

anul 2020.

9

- proiect de hotaldre privircl:
- aprobarea Raportului privind serviciile

9i activitlfile de
asistenfl medicali comunitarl derulate in cadrul comunei

Sinesti iudetul lasi

10

in anul

2019.

- proiect de hq!4rzirc_plvlnel:
- aprgbarea implementarii proiectului i'Dezvoltarea
sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a

excluziunii sociale" cod SMIS 126924.

11

i

'

aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a
Q919!!ulqlocal SINESTI, judetul lASldin data de 16.03.2020

12

- Malgineanu Rozica
- Paftala Adrian

- proiect de hotar4rc

pf!v!n!L:
sedinJ6" al Consiliutui local
SINESTI judetul lASl, pentru sedintele din perioada
trimestrului ll anul 2020.
- alegerea ,,Presedintelui de

PRIMAR,
OV

- Iacob Gheorghita
Bebi
- Faftala Adrian

