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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  consiliului local

                 Primarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi   ;
                 Având în vedere prevederile art. 39 al.(1) şi 43  din Legea nr. 
215/2001  –Legea  administraţiei  publice  locale,republicată,  modificată  şi 
completată ;
                 In temeiul art. 45 al. (6) din Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei 
publice locale,republicată, modificată şi completată ;

PROPUNE 

Spre aprobarea consiliului local următoarea ordine de zi pentru şedinţa 
ordinară din data de 28.01.2014 

1.Proiect  de hotărâre pentru aprobarea ordinei  de zi 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioar
3. Raportul anual al  primarului privind activitatea economico-socială şi de mediu a unităţii  
administrativ teritoriale
4. Raportul anual al activităţii desfăşurate de d-nii .consilieri  Aniţoaiei Tudorel ,Barabulă 
Mariana, Gavriloaie Vasile .
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  bugetului local pentru anul 2014
6. Proiect  de hotărâre pentru aprobare plan lucrari la Legea 416/2001- modificată 
7. Proiect  de hotărâre pentru aprobare organigramă UAT
8. Proiect  de hotărâre pentru aprobare evaluare secretar     
9. Proiect  de hotărâre pentru aprobarea planului de pazei  . 
10. Probleme curente ale administraţiei publice locale
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H O T Ă R Â R E A  NR. 1  din  28.01.2014

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei  consiliului local

              Consiliul local al comunei Cucuteni, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de   28.01.2014  ,  conform  dispoziţiei  primarului  comunei  nr.  1   din  23.01.2014  şi  a 
convocatorului nr. 129 din 23.01.2014  ;
                 Având în  vedere  prevederile  art.  43  din Legea nr.  215/2001 –Legea 
administraţiei publice locale,republicată, modificată şi completată ;
                 In temeiul art. 45 al. (1) şi art. 115 al.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 Legea  
administraţiei publice locale,republicată, modificată şi completată ;

H O T Ă R Ă Ş T E

        Art.1. Se aprobă ordinea de zi , pentru şedinţa ordinară  a Consiliului Local Cucuteni 
din data de 28.01.2014 ,convocată conform dispoziţiei primarului nr.   1   din 23.01.2014  ,  
după cum urmează:
1.Proiect  de hotărâre pentru aprobarea ordinei  de zi 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioar
3. Raportul anual al  primarului privind activitatea economico-socială şi de mediu a unităţii 
administrativ teritoriale
4. Raportul anual al activităţii desfăşurate de d-nii .consilieri  Aniţoaiei Tudorel ,Barabulă 
Mariana, Gavriloaie Vasile .
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  bugetului local pentru anul 2014
6. Proiect  de hotărâre pentru aprobare plan lucrari la Legea 416/2001- modificată 
7. Proiect  de hotărâre pentru aprobare organigramă UAT
8. Proiect  de hotărâre pentru aprobare evaluare secretar     
9. Proiect  de hotărâre pentru aprobarea planului de pazei  . 
10. Probleme curente ale administraţiei publice locale
      Art.2.Secretarul  unităţii  administrativ-teritoriale  va înainta  copie  de pe prezenta 
primarului comunei,Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii .

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNAT
                       CONSILIER                           SECRETAR 
           STUPCANU VIOREL                RUSU GICA 

 Adoptată în şedinţa din data de   28.01.2014  cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri  
prezenţi din numărul total de  9  consilieri în funcţie . 
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