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norAnAREA Nr. 53/24.09.2020
Privind aprobarea graficutui de gedinte al consiliului local pentru
Luna Octombrie, anul 2020

Consiliul local al comunei Rogcani, judelul lagi,

intrunit in sedintar ordinard in

data de 24.09.2020

Avdnd in vedere:
Referatul de aprobare iniliate de citre primarul comunei Roscani, domnul Gheorghiu
Ginovel, privind aprobarea graficul de gedinte ale consiliului local Roscani luna Octombrie. anul
2020:
^
ln temeiul prevederilor Legii nr.5212003 privind transparenta decizionald, reprublicati, cu
modificirile si completirile ulterioare;
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Roscani, inregistrat cu nr. 311 din data de 27.08.2020:
Raportul Comisiei pentru activitati economic-financiare, munca si protective sociala,
juridical din cadrul Consiliului Local al Comunei Roscani inregistrat la nr. 331 din21.09.2020, a
Comisiei pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familir:, protectia
copilului, tineret si sport integistrat cu nr. 335121.09.2020 si a Comisiei pentru activitati agricole,

amenajarea teritoriului

si

urbanism, protectia mediului

si turism inregistrat cu

nr.

339t22.O9.2020;

OUG nr. 44 108.04.2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor locale cuprinse in
perioada 2016 - 2020 , unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020,
precum si modificarea OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ.
in conformitate cu prevederile arl.129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57t2019 privind Codul
administrativ;
in temeiul art. 139 alin. (1) precum si ale art. 196, alin (1), lit. b) din O.U.G. nr.5712019
privind Codul administrativ,
adoptd urmdtoarea,

HOTANARE:
Art.l

Se aprobd graficul gedinlei consiliului local pentrul luna Octombrie. antil 2020
previzut in anexd, parte integranti din prezenta hotir6re

,

.

Art.2 Primarul 9i secretarul general al unititii administrative teritoriale vor duce
Tndeplinire prevederile hotd16ri

.

la

Art'3. Secretarul unitdlii administrativ{eritoriale va inainta copie de pe

prezenta
primarului comunei, lnstituliei Prefectuluijudelului lagi pentru
verificarea legaliti[ii gi va asigura
publicitatea acesteia, in conditiile legii.

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secretar General, Fetcu Mihaeta
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0,,impotriva",

0,,ab!ineri".
Nr. consilieri prezen(i: 07
Nr. consilieriin functie: 10

cu votul a 07 consilieri ,,pentru",
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cRAFtC DE SEDTNTE
al consiliului

local Roscani pentru luna octombrie, anul 2020

1. Aprobarea
2. Aprobarea

3.

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

PRE$EDtNTE DE gEDtNTA,

(semnitura)

Contrasem neazd pentru legalitate,
Secretar General, Petcu Mil\aeta
(semndtur

