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HoTARAREA nr. 38/27'06.2019
Privind aprobarea graficului de Sedinle al consiliului local pentru

trimestrul lll 2019

CoNSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI,

lesal constituit, intrunit la

lucrdrile gedinlei ordinare din data de 27 iunie 2019,

AvAnd in vedere

administraliei publice locale nr. 215/2001,
republicatd, cu modificdile 9i completdile ulterioare;
Referatul nr. 195/03.06.20'19 initiat de dna secretar prin care propune graficul de gedinle
ale consillului local Roscani pe trimestrul lll. 2019:
Expunerea de motive nr. 196/03.06 2019 iniliate de primarul comunei;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Roscani;
Votul liber exprimat de catre toti consilierii prezentl in cadrul sedintei, I voturi pentru;
Prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public;
ln temeiul prevederilor Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionald, republicati,

i, t"r"irf

pr*"deitor aft. 45 din legea

cu modificirile gi completarile ulterioare,

temeiul art. 45 al. (1) 9i art 115 al (1) lit."b" din Legea nr' 215/200'l privind
administralia publicd locali, modificati 9i completata ;

in

HOTARA$TE:
Art.1 Se aprobi graficul gedinlelor consiliului local pentrul trimestrul lll. anul 2019.
previzut in anexi, parte integrante din prezenta hotarare
Att.2 primarul gi secretarul unitelii administrative teritoriale vor duce la indeplinire
prevederile hoterari .
Art.3. Secretarul unitelii administrativ{eritoriale va inainta copie de pe prezenta
primarului comunei, lnstitutiei Prefectului judelului lagi pentru verificarea legalitStii 9i va
asigura publicitatea acesteia, in conditiile legii.
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GRAFIC DE $EDINTE
Al Consiliului local Roscani pe trimestrul lll, anul 2019

25. lulie , ORELE 10.00
1

.

2.

1.

2.
3.

lnformare privind activitatea scolara pentru anul 2018
Probleme curente ale administraliei publice locale'

-

2019;

Alegerea unui nou presedinte de sedinta ;
Stadiul pregatirii scolilor din Comuna Roscani, anul 2019
Probleme curente ale administraliei publice locale'

-

2020;

26. Septembrie, ORELE 10,00

.

Aprobarea graficului de sedinta pe trim lV,
2. pioiect de hotarare privind desemnarea consilierilor din cadrul
comisiilor de Evaluare si in cadrul consiliilor de Administrare
Roscani;
3. Probleme curente ale administraliei publice locale'
1

PRESEDINTE DE $EDINTA,
Cons ler Surugiu Mihai
(semnetura)
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C.L Roscani in cadrul
a scolilor din comuna

Contrasemneaza pentru legalitate'
Secretar, Petcu Mihaela
(semnatura)

