ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr. 3590 din 05.06.2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea procesului verbal al şedinţei
consiliului local din 27.05.2014

ordinare a

Primarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile art. 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 ,
emite următorul ;

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă procesul verbal nr. 3581 din 27.05.2014
a şedinţei ordinare al Consiliului Local din data de 27.05.2014
, în
forma redactată .
Art.2.Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va înainta
copie de pe prezenta primarului comunei,Instituţiei Prefectului
judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii
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ROMANIA
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COMUNA CUCUTENI
Nr.3591 din 05.06.2014

PROIECT

DE

HOTĂRÂRE

Pentru modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 26 din 29.04.2014 privind inventarul
bunurilor proprietate publică a Unitatii Administrativ Teritoriale Cucuteni şi a
valorilor de inventar .

Primarul comunei Cucuteni, judeţul Iaşi ,
Având în vedere prevederile art. 1 al Hotărârii consiliului local nr.
26 din 19.04.2014 privind Inventarul bunurilor proprietate publică a Unitatii
Administrativ Teritoriale Cucuteni şi a valorilor de inventar .
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H. G. nr. 548 din 08 iulie 1999 Normelor
tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al
comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor

În temeiul articolului 45 alineatul (6)

din Legea nr.

215/2001 , Legea administraţiei publice locale , republicată cu
modificările şi completările ulterioare , emite următorul ;
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art. 1. Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului local nr. 26/29.04.2014
care va avea următorul cuprins ;
Art. 1 - . “ Se însuşeşte inventarul domeniului public actualizat al UAT
Cucuteni conform anexei 1 care face parte integrantă din prevederile prezentei “
Art. 2 Celelalte articole ale Hotărârii nr. 26/2014 rămân neschimbate
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COMUNA CUCUTENI
Nr.3592 din 05.06.2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea graficului de şedinţe al consiliului local
pentru trimestrul III 2014
Primarul comunei Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere propunerile de tematică ale preşedinţilor comisiilor pe
domenii;
Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale aprobat prin O.G. nr.35/2002 ;
Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare
a consiliului local ;
În temeiul art. 45 al.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, modificată şi completată , emite următorul ;
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprobă graficul şedinţelor consiliului local pentrul trimestrul III
2014 , prevăzut în anexă , parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2 Primarul şi secretarul unităţii administrative teritoriale vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
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COMUNA CUCUTENI
Anexa la proiectul de hotărâre nr. 3592 din 05.06.2014

GRAFIC DE ŞEDINŢE
Al Consiliului local Cucuteni pe trimestrul III 2014
29 IULIE 2014 , ORELE 10,00
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe
trimestrul II 2014
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului pentru activitatea desfăşurată de
asistenţii personali ai persoanelor cu handicap din comuna Cucuteni ,pentru semestrul
l 2014
4. Informare cu privire la activitatea desfăşurată în domeniu situaţiilor de urgenţă în
semestrul I 2014 ;
5. Probleme curente ale administraţiei publice locale .
26 AUGUST 2014 , ORELE 10,00
1. . Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare
2. Analiza modului de desfăşurare a învăţământului, asigurarea condiţiilor pentru
menţinerea în stare de funcţionare a instituţiilor şcolare.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă pentru lunile
septembrie,octombrie,noiembrie 2014 .
4. Probleme curente ale administraţiei publice locale
23 SEPTEMBRIE 2014 , ORELE 10,00
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare
2. Proiecte de hotărâri pentru aprobare grafic şedinţă trimestrul IV 2014
3. Probleme curente ale administraţiei publice locale
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