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DISPOZITIE Nr.129
privind convocarea Consiliului local al comunei SlNEST|judetul
tru data de 28 iunie 2021
Primarul comunei Sineqti judelul lasi,
Avdnd in vedere prerogativele stabilite de lege de a convoca
extraordinare.
In conformitate cu dispoziliile art.l 33 alin.(1), lit.a) coroborat cu
alin.(1) lit.b) din OUG.nr. 5712019 privind Codul administrativ,

DISP[,JNE:

Art. 1. (1) Se convoaca Consiliul local Sinegti judelul laqi, in gedi
data de 28 iunie 2021|a ora: 08,00.
(2) Lucrarile gedinlei vor avea loc loc in Sala de sedinte Sineqti,
in Anexa nr. 1, parte integrantd din prezenta dispozitrie.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a qedintrei consiliului local este adus
prin afigarea pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale si a
Art. 3. Documentele inscrise in proiectul ordinei de zi a qedinlei
locali atat in original, spre consultare direct la Punctul de infor
Melania cdt qi in copie, prin afigarea acestora pe site-ul propriu ori la
Art.4. Consilierir locali potrivit art, 134, alin. (5) lit. f)din O.U.G'
pot formula 9i depune amendamente asupra proiectelor de hotdrdri i
Art. 5. Proiectele de hotdrAri inscrise pe ordinea de zi, insolite
se vor trimite spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local
Art. 6. Prezenta dispozi{ie poate fi atacata potrivit prevederilor
nr.55412004, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
Art. 7. Secretarul comunei va asigura publicitatea qi va comuni
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Data: 18 iunie 2021.
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PROIECTUL
ordinii de zi a $edinfei ordinare a Consiliului local al
judeful lagi din data de 28 iunie 2021

Sinegti,

Denumirea proiect de hot5rAre, a raportului
sau informlrii care face obiectul
dezbaterii/analizei
- proiect de hotarore privind:
- aprobarea procesului verbal

din data de

27

al

gedinlei de consiliu local

.05.2021.

- proiect de hotarAre privind:
- neasumarea de c5tre Consiliul local al comunei Sineqti,
judeful la$i a responsabilitifii organizdrii qi derulhrii
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor - cadru
pentru achizitria produselor 9i a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea misurilor
educative, aferente Programului pentru gcoli pentru anul

Carcea Constantin

scolar 2021-2022.

- proiect de hotarAre privind:

-

alegerea ,,Presedintelui de sedinfe" al Consiliului local
SlNEST|judetul lASl,
pentru sedintele Gonsiliului Local Sinesti ce vor avea loc in
trim.lll al anului 2021.

- proiect de hotarAre privind:
- aprobarea indicatorilor economici reactualizati pentru
proiectul ,,Construire teren de spod in localitatea Sineqti,
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