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HoTARA REA

N.

2ot 26.03.2021

pentru
Privind aprobarea graficului gedintelor consiliului local Roscani
Trim. ll, aPrilie-iunie, anul 2021

consiliul local al comunei Roscani, intrunit in gedinld ordinard, in

exercitarea atribuliilor sale, legate in data de 26'03'2021

Avind in vedere:
LuAndindezbaterereferatuldeaprobareiniliatedecdtreprimarulcomuneiRoscani'

gedinla al consiliului local Roscani
domnul Gheorghiu Ginovel, privind aprobarea graficul de
- iunie'
pentru aprobarea graficului gedinlelor consiliului local Roscani pentru trim. ll, aprilie
anul2021,
republicati'
in temeiul prevederilor Legii nr. 52l2OO3 privind transparenta decizionali,
cu modificirile 9i completdrile ulterioare;

AvAndinveoe,e,apo,t,lcompartimentuluideresortdincadrulaparatuluide

din data de 25'02'2021:
specialitate al Primarului comunei Roscani, inregistrat cu nr' 74
cadrul consiliului
AvSnd in vedere referatele de avizare al comisiilor de specialitate din
local Roscani;
privind codul
ln conformitate cu prevederile art.129 alin. (1) din o.U.G. nr. 5712019
administrativ;
.t96, alin (1), lit. b) din
in temeiut art.
adopfi urmebarea,

o.u.G. nr.5712019 privind codul administrativ,

HOTARASTE:
Art.,lseaprobagraficulgedinlelorconsiliuluilocalpentrulaprobareagraficulde
consiliului local
gedinla al consiliului local Roscani pentru aprobarea graficului gedinlelor
parte integrante din
hoscani pentru trim. ll, aprilie - iunie, anul 2021, prevAzut in anexa'
prezentul Proiect de hotirAre

.

vor duce
Art.2 Primarul gi secretarul general al unitilii administrative teritoriale
indeplinire prevederile hotiriri .

la

Art.3. Secretarul general al unitetii administrativ-teritoriale va inainta copie de

pe

legalitStii 9i
prezenta primarului comunei, lnstitutiei Prefectului judelului lagi pentru verificarea
va asigura publicitatea acesteia, in conditiile legii'

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secretat General, t Petcu Mihaela
(semndtlura) -<?{

il
t

Hotararea a fost
0,,impotriva",

0,,abtineri".
Nr. consilieri Prezenti: 1'l
Nr. consilieri in funclie: 1'l

votul a

1l consilieri

,,Pentru",

ROMANIA
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cRAFtC DE $ED|NTE

al Consiliului local Roscani pentru trim.

29. APRILIE.

ll, anul2021

ORELE 10.30

Aprobarea ordinei de zi,
2. Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara,
3. Probleme curente ale administraliei publice locale.
1.

27. MAt. ORELE 10.30
Aprobarea ordinei de zi,
2. Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara,
3. Probleme curente ale administra(iei publice locale.
1.

24. lUNtE. ORELE 10.30
'1.

Aprobarea ordinei de zi,

2. Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara,
J.

Probleme curente ale administratiei publice locale.

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secretar Gene>ral, Pelcu Mihaeta
(semnetura)

Hoterarea a fost
0,,impotrive",
0,,ablineri".
Nr. consilieri prezenti: '11
Nr. consilieri in funclie: '11

cu votul a 11 consilieri ,,pentru",

