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H O TĂ R Â R E A Nr.82

privind aprobarea graficului de şedinţă pentru trimestrul al-IV-lea 2019
Consiliul local al comunei Ciortești judeţul Iaşi;
Întrunit în ședința ordinară din data de 26 septembrie 2019
Având în vedere referatul de aprobare întocmit de către primarul comunei
Ciortești, judeţul Iaşi; raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Ciortești;
avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Ciortești ;
Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale aprobat prin O.G. nr.35/2002; prevederile Regulamentului de organizare
si funcţionare a Consiliului Local Ciortesti;.
Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al Comunei Ciortești;
Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile
art.30 alin.1 lit.c din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
În temeiul prevederilor art. 196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgență nr.57 din
03 iulie 2019, privind Codul Administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă graficul de şedinţă al Consiliului local al comunei Ciortești, judeţul
Iaşi pe trimestrul al IV-lea 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale Ciortești va comunica în termen
legal copii ale prezentei hotărâri primarului comunei Ciortești, precum și Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.
Ciortesti, 26 septembrie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 Mihalache Gheorghe

Contrasemnează
Secretarul Comunei,
 Pascaru Gina

Adoptată în şedinţa din data de 26-09-2019
Cu un număr de 13 voturi „pentru”, de 0 voturi „impotriva”, din numărul total de 13 consilieri prezeți

Anexa 1 La Hotararea Nr.82 /2019
NR.
CRT

DENUMIREA TEMEI

Informare privind inceperea anului
școlar 2019-2020

DATA SI ORA
SEDINTEI
24-Octombrie -2019
Ora-10:00

CINE PREZINTA
MATERIALELE
Invitat
Director, Popa
Constantin

1
Proiecte hotărâri – probleme curente
din administratia publică locală
Ședintă pe comisii

2

3

Informare privind activitatea de
prevenire si stingere a incendiilor
Proiecte hotărâri- probleme curente
din administratia publică locală
Ședintă pe comisii
Informare privind analiza de colectare
a taxelor și impozitelor si a ramasitelor

Initiatori
Comisii
28 Noiembrie 2019
Ora-10:00

Sef SVSU
Inițiatori
Comisii

12-Decembrie -2019
Ora-10:00

Proiecte hotărâri- probleme curente
din administratia publică locală

Inițiatori

Ședintă pe comisii

Comisii
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 Mihalache Gheorghe
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