ROMANIA

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

DISPOZITIE Nr.1O8
privind convocarea Consiliului local al comunei SlNEST|judetul lASl in sedinta ordinard
pentru data de 27 mai2021
Primarul comunei Sineqti judelul lasi,
Avdnd in vedere prerogativele stabilite de lege de a convoca Consiliul local in qedinle ordinare

9i

extraordinare.
In conformitate cu dispoziliile art.133 alin.(1), lit.a)coroboratcu art.134 alin.(1) lit.a)qiin temeiulart.l96
alin.(1) lit.b) din OUG.nr. 5712019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art. 1.(1)SeconvoacAConsiliul localSinegtijudelul lagi,ingedinJd publicdordinard pentru
data de 27 mai2021la ora: 08,00.
(2) Lucrarile gedinlei vor avea loc loc in Sala de sedinte Sineqti, cu ordinea de zi prev2utd
in Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta dispozilie.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local este adus la cunogtinla locuitorilor comunei,
prin afiqarea pe pagina de internet a unitAlii administrativ-teritoriale si avizierul primdriei locale.
Art.3. Documentele inscrise in proiectulordinei dezia gedinlei sunt puse la dispozilia consilierilor
locali atat in original, spre consultare direct la Punctul de informare cetaleni, persoanA de contact Carcea
Melania cdt gi in copie, prin afigarea acestora pe site-ul propriu ori la sediul Consiliului Local.
Art.4. Consilierii locali potrivitart. 134, alin. (5) lit.0 din O.U.G. nr.5712019 privind CodulAdministrativ,
pot formula gi depune amendamente asupra proiectelor 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 spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local .
Art. 6. Prezenta dispoziJie poate fi atacatd potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.55412004, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare.
Art. 7. Secretarul comunei va asigura publicitatea giva comunica prezenta dispozilie:
. -consilierilor locali -spre stiinld

.
.

-responsabilului cu pagina de internet a primariei locale
-lnstitutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalitalii.

PRIMAR,
Petru Holicov
Contrasemnat conf.ad.243 alin.(1
lit.a) din OUG nr.5712019

SECRETAR GENERAL,

Data: 20 mai 2021.

)

Anexa la Dispozitia Prima

ru

I

ui nr.

1 OBI

20.05.2021

PROIECTUL
ordinii de zi a $edinfei ordinare a Consiliului local al comunei Sineqti,
judetrul lagi din data de 27 mai 2021

Denumirea proiect de hotlrffre, a rapoftului
sau informlrii care face obiectul
dezbaterii/analizei

I
2

responsabil
de intocmirea

Prezentator

partea

comisiei/lor de
soecialitate

documentului

- proiect de hotardre privind:
- aprobarea procesului verbal
din data de 11.05.2021.

al

gedinlei de consiliu local

-pnmar

- proiect de hotarare privind:
Planului anual de achizilii publice de la nivelul
comunei Sinesti, iudetul lasi pentru anul2021'forma finala
- aprobarea

3

Prezentatorul
avizului din

Initiator/

- proiect de hotlrAre privind:
- aprobarea Planului de formare profesionall a
func{ionarilor publici si personalului contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Sinesti in

-pflmar

-pnmar

-

secretar

- responsabi/

achizitii

-

Carcea Constanlin

secrefar

Carcea Constantin

-responsabil
activitate

Carcea Constantin

anul 2021,

4

- proiect de hotarAre privind:
- aprobarea Raportului privind activitatea de solufionare a

petitriilor inregistrate la
nerioada anul 2020

5

autoritlfile publice locale in

petitii

- proiect de hotarAre privind:

-

analiza stadiului de ?nscriere a datelor
in anul 2020

6

-pflmar

in Registrul agricol

-pnmar

-agent agricol

Carcea Constantin

-pnmar

-primar

Carcea Constantin

- proiect de hotarAre Privind:
- acordarea dreptului de acces pe o suprafata de 10 mp
aflata in proprietatea public[ a comunei Sinesti, judetul lasi
in vederea in vederea exploatarii pe o durata de 20 de ani,

pentru operarea, intretinerea si exploatarea, unui punct local
de distributie pentru sistemul broadband, pentru
echipamente, respectiv drumul de acces, traseul de fibra
optica si alimentarea cu energie electrica pentru lucrarile
aferente proiectului,,Realizarea infrastructurii de
broadband in zonele albe nga - si racordarea la reteaua de
enersie electrici existenfe printr-un brangament nou"

7

I
I
10

- oroiect de hotarAre privind:

consolidarea Contractului

de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apI si de canalizare nr. 48/2009.

-pnmar

- proiect de hotardre privind:

aprobarea transformlrii
unui post de functie publica din aparatul de specialitate al
primarului comunei Sinesti, judetul lasi, ca urmare a
nromovarii in qrad profesional.

-pnmar

- proiect de hotardre privind:

-pnmar

-primar

-pnmar

-pilmar

aprobarea modificarii
Hotararii Consiliului Local Sinesti nr.2612021
- proiect de hotarAre privind: aprobarea modificarii
Hotararii Consi li u ui Local Sinesti nr.6212021
- oroiect de hotarare privind: aprobarea aprobarea
trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei
Sinesti, judetul lasi a cladirii anexa C3-grup sanitar exterior
Scola Bocnita, comuna Sinesti, iudetul lasi
- proiect de hotardre privind: aprobarea documentatiei de
dezmembrare a imobilului cu nr, cadastral 60973 inscris in
Cartea funciara nr. 60973 aflat in proprietatea publica
comunei Sinesti, iudetul lasi
- proiect de hotar6re privind: modificarea contractului de
inchiriere pajisti nr.32/201 6.

-

secretar

- Secretar

-Poftala Adrian

Pricop Mihaela

Carcea Constantin
Carcea Constan[tn

I

11

12

13

-pnmar
-viceprimar

Carcea Constantin

-vtcepnmar

Carcea Constantin

-pflmar

-pnmar

MAR,
Holicov

-

secrefar

Carcea Constanttn

