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HOTARAREA Nr. 21 t19.03.2020

Privind aprobarea graficurui de gedinle ar consiriurui rocat pentru
trimestru! ll, anul 2020

Consiliul Local a! comunei Roscani, jud. lasi, intrunit in gedinla
ordinari din data
de 19.03.2020.
Avdnd in vedere:
LuAnd in dezbatere referatul de aprobare iniliate de citre primarul
comunei Roscani,
domnul Gheorghiu
privind aprobarea graficul de gedin[e ire consiriului local
Roscani
-Ginovel,
pe trinlestrul ll. 2020:
l1
..-.
lemeiul prevederilor Legii nr. 52t2oo3 privind transparenla decizionali, republicati, cu
modificdrile gi completirile ulterioare;
Avdnd in vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate
al Primarului comunei Roscani, Tnregistrat cu nr. 41 din data de
07.02.2020;
Avand in vedere al Comisiei pentru activitati economic-financiare, munca
si protective
sociala, juridical din cadrul Consiliului Local al Comunei Roscani
?nregistrat la nr. g1 din
16'03'2020, a Comisiei pentru activitati social-culturale, culte,
invatamant, sanatate si familie,
protectia copilului, tineret si sport integistrat cu nr.
91t16.03.2020 si a Comisiei pentru activitati
agricole, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului
si turism inregistrat cu nr.
98t17.03.2020;
in conformitate cu prevederile art.12g alin. (1) din O.U.G. nr. S7t2O19 privind
Codut

administrativ;

in temeiul art' 139 alin. (1)precum si ale art. 196, alin (1), tit. b) din
o.u.G. nr. S7t2o19

privind Codul administrativ,
adoptd urmdtoarea,

HOTANNRE:
Art.1 Se aprobd graficul gedinlelor consiliului local pentrul trimestrul ll. anul
2020 .
prevdzut in anexi, parte integranti din prezenta hotirdre
Art'2 Primarul 9i secretarul general al unitdlii administrative teritoriale vor
duce la
indeplinire prevederile hotirAri
Art.3. Secretarul unitilii administrativ-teritoriale va inainta copie de pe prezenta
primarului comunei, lnstitu[iei Prefectuluijudelului
lagi pentru verificarea legalit6fii gi va asigura
.

.

publicitatea acesteia, in conditiile legii.

PRE$ED!NTE
Consilier:

(semnitura)

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secrefar General, Vi{iu Lecramioara
(semnitura).
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Anexa nr. 1 la HCL nr

119.03.2020

GRAFIC DE $EDINTE

al Consiliului local Roscani pe trimestrul ll, anul 2020

30. APRILIE. ORELE

1.

2.
3.

Aprobarea ordinei de zi,
Aprobarea procesuluiverbal din sedinta anterioara,
Probleme curente ale administratiei publice locale.

28. MAI. ORELE

1.
2.
3.

4.

1O.OO

1O.OO

Aprobarea ordinei de zi;
Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara;
Alegerea unui nou presedinte de sedinta pe o perioada;
Probleme curente ale administraliei publice locale;

25 . lUNlE. ORELE 10.00

1.

2.
3.

Aprobarea ordinei de zi,
Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara,
Aprobarea graficului de sedinta pe trim. lll, anul 2020;

PRE$EDTNTE DE gEDINTA,

Consilier: Mihai Aurica
(semndtura)

Contrasemneaza Fpntru legalitate,
Secretar General, Vi*iu L$cramioara
(semnitura)

