ROMANIA

PRIMARUL COMUNEI SINE$TI
JUDETUL IA$I

'fel/fax :0232-325100 cod postal 707450

DISPOZITIE Nr.2O9
privind convocarea Consiliului local al comunei SlNEST|judetul lASl in sedinta ordinarir
oentru data de 13 noiembrie2020
Primarul comunei Sineqti judelul lasr,
Avdnd in vedere prerogativele stabilite de lege de a convoca Consiliul local in qedinle ordinare

9i

extraordinare.

In conformitate cu dispozitriile art'133 alin.(1), lit.a)coroboratcu art.134 alin.(.1)lit"a" 9iin temeiul
art.'196 alin.(1)lit."b" din OUG.nr. 5712019 privind Codul administrativ,

DISPUNE;

Art. 1.(1)SeconvoacdConsiliul local Sinegtijudelul lagi,ingedinla public6ordinard pentru

de

13 noiembrie2020la ora: 08,00.
(2) Lucrarile qedinlei vor avea loc loc in Sala de sport Sinegti, cu ordinea de
in Anexa nr. '1, parte integranta din prezenta dispozilie.

data

zi

prevdzuttt

Art.2. Proiectul ordinii de zi il gedinlei consiliului local este adus la cunogtinJd locuitorilor comunei,
prin afigarea pe pagina de internet a uniUlii administrativ-teritoriale si avizierul primAriei locale.

3. Documentele inscriser in proiectul ordinei de zi a gedinlei sunt puse la dispr:zi1ia consilierilor
locali atat in original, spre consultare direct la Punctul de informare cetAtreni, persoanA de contact Carcea
Melania cdt qi in copie, prin afigarea acestora pe site-ul propriu ori la sediul Consiliului Local.
Art.

Art.4. Consilierii locali potrivitart. 134,alin.(5) lit.0dinO,U.G,nr.5Tl20l9privindCodulAdministrativ,
potformula

qi depune

amendamente asupra proiectelorde hotdrAriinscrise pe proiectul ordiniide zi.

Art. 5. Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, insolite de documentele prevAzute de lege, se
se vor trimite spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local
.

Art. 6. Prezenta dispoziJie pcrate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.55412004, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare.

.
.
.

Art. 7. Secretarul comunei vir asigura publicitatea

gi va

comunica prezenta dispozilie:

-consilierilor locali -spre stiinta
-responsabilului cu pagina de irrternet a primariei locale
-lnstitutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalitatii.

.4.

jt,
d)

Contrasemnat conf.an.243 alin. l
lit."a"din OUG nr.57/201 9

SECRETAR GENERAL,

Cons. jur. Nancy Loghin
I
I

u--/
4

Data: 06 noiembrie 2020.

Anexa la DisDozitia nr. 209 din 06.1 1.2020

PROIECTUL
ordinii dezi a qedinlei ordinare a Consiliului local alcomunei Sinegti,
judeful lagi din data de 13 noiembrie 2020

Denumirea proiect de hothrAre, a raportului
sau informlrii care face obiectul
dezbaterii/analizei
1

2

juramantului de catre domnul Prislcariu
Cristinel, consilier local supleant din paftea Padidului
national Liberal si completarea componentei Consiliului
local al comunei Sinesti. iudetul lasi:

Prezentatorul
avizului din

Initiator/
responsabil

de intocmirea
documentului

Prezentator

partea

comisiei/lor de
soecialitate

- depunerea

-pnmar

-secretar

- Damiana Grigorovici
- Paftala Adrian

-pflmar

-secretar

- Rozica Margtneanu
- Paftala Adrian

-pflmar

-secretar

-Carcea Constantin

-pnmar

-pnmar

- proiect de hotarare pivind:
-

desemnarea reprezentantului comunei Sinesti si
inlocuitorilor acestuia in Adunarea Generala a

a

A,R.S.A.C.I.S.:

3

- proiect de hotardre orivind:
- desemnarea reprezentantului comunei Sinesti

si

a

inlocuitorilor acestuia in Adunarea Generala a A.D.l,S.:

4

- proiect de hotardre privind:
-

aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum qi a
cheltuielilor aferente proiectului,,Consolidarea capacitnlii
uniti{ilor de invS{ImAnt din comuna Sines,ti in vederea
gestionirii situa{iei de pandemie generath de virusul

- Rozica Margineanu
- Paftala Adrian

sARS-C0V-2 2020".

5

- proiect de hotardre privind:
- aprobarea modificarii Hotararii

-secrefar

-pflmar

Consiliului Local al

-Carcea Constantin

comunei Sinesti cu nr.32110.04.2020:

6

- proiect de hotdrdre privind:
- aprobarea modificarii Hotararii

-secretar

-pflmar

Consiliului Local al

-Carcea Constantin

comunei Sinesti cu nr.34/10,04,2020:

7

I

- proiect de hot[rdre privind:
- aprobarea Procesului Verbal al sedintei Consiliului

-secretar
local

-pflmar

local

-pflmar

local

-pnmar

Sinesti din data de 25.09.2020:

- proiect de hotardre privind:
- aprobarea Procesului Verbal al sedintei Consiliului

-secretar

Sinesti din data de 23.10.2020:

9

- proiect de hotardre privind:
- aprobarea Procesului Verbal al sedintei Consiliului

-secretar

Sinesti din data de 27.10.2020;

PRIMAR,
.>.

6

