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HOTARAREA
Privrnd aprobarea

N.

24128.03.2019

s"t,?,*'"i:;ii:l,;ar

consiliurui local pentru

coNSlLluL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI, legal constituit, intrunit la
lucririle gedinlei ordinare din data de 28 MARTIE 2019,
Avand in vedere

:

cu
art. 45 din legea administraliei publice locale nr.21512001, republicati,
modificdrile gi completerile ulterioare, avdnd in vedere prevederile:
ln conformitate cu prevederile oG nr. 35/2005 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
si functionare a consiliului
organizare gi funclionare a consiliilor locale a Regulamentului de organizare
'16 din 28 07 .2016 ,
local Roscani aprobat prin Hotararea nr.
prin care propune graficul
Expunerea de motive nr cl. 91t28.02.2019 iniliata de primarul comunei
de gedinle ale consillului local Roscani pe !dl0.Egc!-!!.41-&!-9
Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, actualizata
prin carc avizeaza favorabil ;
Raportil comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local
participanti la dezbatere, 09
Votul liber exprimat in unanimitate de catre membrii consilierilor

l. i.."rpr"*derilor

,

VOTURI PENTRU;
pe trimestrul lV a
Faptul ca Hotarare nt. 74120 12.2018 privind aprobarea graficul de sedinta
produs efect.
vedere prevederile Legii nr' 5212003 privind transparenla decizionale in
Av6nd

in

administralia public6, cu modificarile 9i completerile ulterioare;
Roscani, jud lasi;
Avtzul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei
privind administratia publici
ln temeiul art. 45 al. (1) 9i art. 115 al.(1) lit."b" din Legea nr. 21512001
locala, modificata gi completata
,

HOTAnAgre:
prevSzut in
Art.1 Se aprobi graficul gedintelor consiliului local pentrul trimestrul ll. anul 20'19 .

anexa, parte integrante din prezenta hotdrare
prevederile
Art.2 Primarul 9i secretarul unitetii administrative teritoriale vor duce la indeplinire
hotarari
pe prezenta primarului
Art.3. Secretarul unitSlii administrativ{eritoriale va inainta copie de
va asigura publicitatea
comunei, lnstituliei Prefectului judelului lagi pentru verificarea legalitdlii 9i
acesteia, in conditiile legii.
.

.

PRESEDINTE
H
C o

nsiller

$EDINTA,

utu Vasile
(semnatura)

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secretar, Petcu
(semnetura)

ROMANIA
JUDETUL IAQI
PRTMARTA COMUNEI RO$CANI
CONSILIUL LOCAL ROSCANI

romonio20l9,eu

Comuna Rotcconi, Judelul Ia$i, ROMANTA;
TelJFdx: (004) 0232 - 25.70.58; Tel.
COD FISCAL 16511583; E-ntuil:

/

Fax : (001) 0232

-

29.00.60;

Anexa nr. 1 la HCL nr. 24128.03.2019

GRAFTC DE $EDINTE
Al Consl iului Local Roscani pe trimestrul ll 2019

25. APRILIE . ORELE

1.
2,

1O.OO

lnformare privind situatia starii de salubrizare a comunei Roscani, jud. lasi;
programul de exploatare a pegunilor aflate in administrarea Consiliului Local al comunei
Rogcani;

3.

Probleme curente ale administratiei publice locale.

30. MAl. ORELE 10.00

1.

2.

Alegerea unui nou presedinte de sedinta ;
Probleme curente ale administratiei publice locale.

27. tUNtE. ORELE 10,00

1.

2.

Aprobarea graficului de sedinta pe trim. lll,
Probleme curente ale administraliei publice locale.

PREgEDINTE DE gEDINTA,

Hutu Vasile
Consilier,

(semndtura)

V

Contrasemneazd pentru legalitate,
Secretar, Petcu Mihaela

(semnltura)<7'

