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                                       Nr.3676 din 29.07.2014  

 

MINUTA 
 

şedinţei ordinare din data de 29.07.2014 a Consiliului Local Cucuteni 

          Consilierii locali au fost convocaţi de primarul comunei prin dinspoziţia nr.  124   din 24.07.2014 
şi a convocatorului nr.  3668  din 24.07.2014 , conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia public locală ,  republicată  cu modificările şi completările ulterioare .         
          Din numărul total de  9 consilieri sunt prezenţi la şedinţă  8  ( lipsă  d-na consilier  .Barabulă  
Mariana fiind în concediu medical    ) şedinţa fiind legal constituită. 
          La şedinŃă participă de drept primarul şi secretarul comunei . 
        Pe ordinea de zi a şedinŃei au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării   un 
număr de 7 proiecte de hotărâri . 
        Proiectele de hotărâri au fost afişate pe pagina de internet a unităŃii . 
        În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

1. Hotărârea Consiliului Local al  comunei Cucuteni  nr. 43/ 2014 privind aprobarea ordinei 
de zi cu unanimitate de voturi . 

2. Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 44/2014 privind  aprobarea 
procesului verbal întocmit în şedinţa anterioară, cu unanimitate de voturi. 

3. Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 45/2014   aprobarea execuţiei 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul II 2014  . 

4. Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 46/2014 , privind aprobarea 
raportului pentru activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap din 
comuna Cucuteni ,pentru semestrul  l    2014 

5.  .Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 47/2014 privind  aprobarea 
Raportului  de activitate  desfăşurată în domeniu situaţiilor de urgenţă în semestrul I  2014 . 

6. Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 48/2014 privind  aprobarea  
modificarii   bugetului local  2014 . 

7. Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 49/2014 privind  aprobarea încheierii 
contractului de prestări servicii ‐ specialist în măsuri topografice, conform Legii nr. 165/2013 . 

În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va  publica  pe site-ul 
propriu al unităţii administrative teritoriale .              
 
5edinţa se încheie la ora  10,45. 
 
 
        Preşedinte,                                                                                             Secretar, 
        Consilier 
      Huţuleac Ionel                                                                                      RUSU  GICA                            
     



 


