ROMANIA
PRIMARUL COMUNEI SINE$TI
JUDETUL IA$I
Tel/fax :0374 454542 cod postal 707450

DISPOZITIE Nr.89
orivind convocarea Consiliului local al comunei SlNEST|judetul lASl in sedinta ordinard
pentru data de 23 aPrilie 2021
Primarul comunei SineEti judelul lasi,
AvAnd in vedere prerogativele stabilite de lege de a convoca Consiliul localin gedinle ordinare

9i

extraordinare.

In conformitatecudispoziliiteart,l33alin.(1), lit.a)coroboratcuart.l34alin.(1)lit.a)qiintemeiulart.l96
alin,(1) lit.b) din OtJG.nr. 5112019 privind Codul administraiiv,

DISPUNE:

Art. 1.(1)SeconvoacAConsiliul localsinegtijudelul lagi,in9edin16 publicdordinarZ pentru
data de 23 aprilie 2021|a ora: 08,00.
(2) LucrArile pedinlei vor avea loc loc in Sala de sport Sinegti, cu ordinea de zi prevAzuta
in Anexa nr. 1, patte integrant[ din prezenta dispozilie.
Art.2. proiectul o'rdinii de zi a qedinlei consiliului local este adus la cunogtinla locuitorilor comunei,
prin afiEarea pe pagina de internet a unita1ii administrativ-teritoriale si avizierul primariei locale'
Art. 3. Documentele inscrise in proiectul ordinei dezi a qedinlei sunt puse la dispozilia consilierilo_r
locali atat in original, spre consuitare direct la P rnctul de informare cetdleni, persoanA de contact Carcea
Melania cdt qi in c6pie, frin afigarea acestora pe site-ul propriu ori la sediul Consiliului Local.
Art.4. Consitierii locaii potrivitart. 134, alin. (5) lit.0 din O.U.G. nr.5112019 privind CodulAdministrativ,
pot formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotarari 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 sprer avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local
Art. 6. prezenta dispozilie poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.55412004, cu modificarile 9i completdrile ulterioare'
Art. 7. Secretarul comunei va asigura publicitatea qi va comunica prezenta dispozifie:
.

r
.
.

-consilierilor locali -spre stiinta

-responsabrilului cu pagina de internet a primdriei locale
-lnstitutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalit[lii.

PRIMAR,
Petru Holicov
Contrasemnat conf.art.243 alin.(
lit.a) din OUG nr.5712019

SECRETAR GENERAL,

fd:

d.rrb)

Data: 16 aprilie 2021.

1

)

Anexa la Dispozitia Primaru lui nr.

89 I 1 6.04.2021

PROIECTUL
ordinii de zi a $edintei ordinare a consiliului local al comunei sinegti,
judetrul laqi din data de 23 aprilie2021

Denumirea proiect de hotdrf,re, a raportului
sau informirii care face obiectul
dezbaterii/analizei
1

Prezentatorul
avizului din

Initiator/
responsabil
de intocmirea

partea

Prezentator

comisiei/lor de

documentului

soeciallitate

- proiect de hE[a(Ue-Plvinel:
- aprobarea Procesului verbal al gedintrei ordinare a
Consiliului local SlNEST|judetul lASl, din data de 25 martie

-pflmar

- secrctal

2020.

2

- proiect de hqlerlue Pllvind:
unui post de natura contractuala din
aparatul de specialitate al primarului comunei Sinesti,
iudetul lasi,

- transformarea

3

- proiect de hotar6re orivind:
- stabilirea impozitelor si taxelor

locale si a altor sume care

se fac venit al bugetului local pentru

4

-pnmar

- proiect de hotardre privind:

Poftala Adilan

primar
I

-pnmar

anul202L

- aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli al

-

- operator

rol

- proiect de hotdrdre Privind:

6

- proiect de hotarare Privind:

- revizuirea Actrului Constitutiv qi Statutului Asocia{iei
Reoionale a Serryiciilor de ApI Canal lasi - ARSACIS

-

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati
pentru proiectul ,,Construire sall de spott in localitatea
Bocnita comuna Sineqti judeful laEi"

7

- proiect de hotarare Privind:
- modificarea l-lotararii Consiliului

- Rozica Margineanu

- Damiana Grigorovici

fiscal

-pnmar

-contabil

-pflmar

-secretal

-pflmar

-primar

-Poftala Adrian
-l a c

comunei Sinesti, judetul lasi pentru anul 2021

5

ac o b -G h e o rg h it a -Be b i

ob - G h e o r g h it a - B e b i

- Rozica Margineanu
- Damtana Grigorovici

-Poftala Adrian
-l

acob -G heorg hita- Be bi

Local nr.66/21'09'2020

privind adoptarea unor mdsuri fiscale conform 0.U.G. nr'
69/2020 pentru modificarea gi completarea Legii nr'22712015
privind Codul fiscal, precum 9i pentru instituirea unor
misuri fiscale

-pnmar

PRIMAR,
Petru Holicov

- operator

fiscal

rol

-Poftala Adrian
J ac

o b -

Ghe

o

r g h it a - Be b

i

