Data: 10 martie 2020

ROMANIA

PRIMARUL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI

TeVfax : 0232-32SiOO coO poitat 7O14SO

DISPOZITIE Nr. 181

privind convocarea consiliului localal comuneislNEsl
judetul lASl in sedinta extraordinard
pgllly data de 25 septembrie2020
Primarul comunei Sinegti judelul lasr,
in vedere prerogativele stabilite de lege de a convoca
consitiut locatin gedinle ordinare

gi

"",r""r0f,""1-11
In conformitate cu dispozitriile art.133 alin.(2), lit.a) coroborat
cu art.134 atin,(1) tit.,,a,,9iin temeiul
art.196 alin.(1) rit."b" din oUG.nr. sltzolg privind
codur administrativ,

DISP[JNE:
zs

s"pt$fl,/; tJt;"":?J:3;:r3:'siliul

local Sineetijudelul laei, in eedinld pubrica extraordinara
pentru data de

(2) Lucrdrile gedinlei vor avea loc loc.in sala de gedinle primdriei
a
locale sinegti judetrul lagi cu
ordinea de zi prevdzutd in Anexa nr. 1, parte integrantd
din prezenta dispozilie.
Art' 2' Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului
local este adus la cunoqtinla locuitorilor comunei,
prin afigarea pe pagina de internet a unitalii
administrativ-teritoriale si avizierul primariei locale.

Art' 3' Documentele inscrise in proiectul.ordinei de zi
agedintrei sunt puse la dispozilia consilierilor tocali
atat in original' spre consultare direct la Punctul
de informare ceiatreni, persoand de contact carcea
Melania c6t ;i
in copie, prin afigarea acestora pe site-ur propriu ori
ra sediur consiriurui Local.

4' Consilierii locali potrivit art.
alin. (5) lit. ,,f' din o.U.G. nr. 571201g privind codutAdministrativ,
pot formula 9i depune amendamente asupra proiecteior
oe'hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi,
Atl'

'134,

Art' 5' Proiectele de hotdrdri inscrise pe ordinea de zi,
insolite de documentele prevazute de lege, se
se vor trimite spre avizare comisiiror de speciaiitate
are consrriuiui rocar .
Art' 6' Prezenta dispozilie poate fi atacata potrivit prevederilor
Legii contenciosului administrativ

nr.55412004, cu modificdrile completdrile ulterioare.
9i

.
.
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Art' 7' secretarul comunei va asigura publicitatea

-consilierilor locali _spre stiint[
-responsabilului cu pagina de internet a pnmariei
locale
-rnstitutiei prefecturui judeturui rasi, pentru controrur

gi

va comunrca prezenta dispozitrie:

regaritatrii.

PRI MAR
Petru
Contrasemnat conf.art 243 alin.1
lit,"a"din OUG nr.57120.1 9

SECRETAR GENERAL,

Data: 22 septem brie 2020.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINESTI
JUDETUL IASI
Tel/fax :0232-325100 cod postal 707450
e-mail : sinestiprimaria@vahoo.com

ORDINEA DE ZI

a gedintei de consiliu local din data de - 25 septembrie 2020
propusd de cdtre primar )

(

Denumirea proiect de hotdrdre, a rapoftului
sau informirii care face obiectul
dezbaterii/analizei
- proiect de hot[rdre:
- pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului local al
comunei Sinesti nr.43 din 15 mai2020 privind aprobarea
studiului de fezabilitate, a indicatorilor economici precum si
a cofinantarii pentru Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apd qi api uzatl in judelul lasi, in

- proiect de hotf,r6re privind:
-aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare
Consiliului local din data de 21.09.2020.
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PRIMAR,
Petru Holicov

- Iacob Gheorghita
Bebi
- Paftala Adrian

