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HOTARAREA nr. 60/26.09.201 9
Privind aprobarea graficului de gedinte al consiliului local Pentru
trimestrul lv 2019

CONSILIUL LOCAL

AL COMUNEI ROSCANI,

lesal constituit, intrunit

la

lucririle Qedintei ordinare din data de 26 SEPTEMBRIE 2019

Avdnd in vedere:
Art.'134, al. 1 si art. 135, al.Tdin OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ;
LuAnd in dezbatere referatul de aprobare iniliate de catre primarul comunei Roscani,
domnul Gheorghiu Ginovel, privind aprobarea graficul de gedinte ale consiliului local Roscani
pe trimestrul lV. 2019:
ln temeiul prevederilor Legii nr. 5212003 privind transparenla decizionali, republicati, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;
Avind in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Roscani, inregistrat cu nr. 320 din data de 28.08.2019;

AvAnd in vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activitati social-cultu rale, culte,
invatamant, sanatate si familie, protectia copilului, tineret si sport din cadrul Consiliului Local al
Comunei Roscani inregistrat la nr.339 din 23.09.2019
in conformitate cu prevederile art.129 alin. (1) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
administrativ;
in temeiul art. 139 alin. (1)art. 196, alin (1), lit. b) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu un numir de 9 voturi "pentru",,..0...voturi "impotriv5" qi .0.."ab!ineri",
adopte urmetoarea,

HOTARARE:
Art.1 Se aprobi graficul gedinlelor consiliului local pentrul trimestrul lV. anul 2019
prevdzut in anexe, parte integrant5 din prezenta hotdrire .
Art.2 Primarul gi secretarul unitdlii administrative teritoriale vor duce la indeplinire
prevederile hotir6ri
Art.3. Secretarul unititii administrativ-teritoriale va inainta copie de pe prezenta
primarului comunei, lnstitutiei Prefectului judetului lagi pentru verificarea legalitdtii 9i va
asigura publicitatea acesteia, in conditiile legii.
.
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GRAFIC DE $EDINTE

Al Consiljului local Roscani pe trimestrul

lV anul 2019

31. OCTOMBRIE, ORELE 10,00

1.
2.

3.
4.

Aprobarea ordinei de zi,
Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara,
Probleme curente ale administratiei publice locale.
Raportul compartimentului de asistenta sociala pe anul 2019 privind VMG si ASF.

28. NOIEMBRIE. ORELE

1.
2.
3.

4.
5.

1O.OO

Aprobarea ordinei de zi,
Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara,
Alegerea unui nou presedinte de sedinta pe o perioada de 3luni;
Probleme curente ale administraliei publice locale.
Raportul pe anul 2019 a comparlimentului Situatii de Urgenta
.

19. DECEMBRIE. ORELE

1O.OO

1.
2.
3.

Aprobarea ordinei de zi,
Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara,
Aprobarea graficului de sedinta pe trim. l, anul 2019;

5.

Prezenlarea rapoartelor de activitate ale consilierilor locali si a comisiilor de
specialitate din cadrul consiliului local, al Comunei Roscani, jud. lasi, conf, Legii nr.
21512011, Legea nr. 39312004 si Ordonanta nr. 3512002.
Probleme curente ale administratiei publice locale,

4.

PRE$EDINTE DE gEDINTA,
Consi ier. Aprofirei Dpmitru
(semn6tura)

Contrasemneaze pentru legalitate,
Secretar, Petcu Mihaela
(sem natu ra)

