
 

                                                  

      

 

şedinţei ordinare din

            Consilierii locali au fost convocaţi de primarul comunei prin dinspoziţia nr. 76 din 24.04.2014 
şi a convocatorului nr. 3545 din 24.04.2014 , conform prevederilor art. 
privind administraţia public locală ,  republicată 
           Din numărul total de 
Mariana fiind în concediu medical  ) şed
          La şedinţă participă de drept primarul şi secretarul comunei .
        Proiectele de hotărâri au fost afişate pe pagina de internet a unităţii .
           În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
 

1. Hotărârea Consiliului Local al  comunei Cucuteni  nr. 22/ 2014

de zi cu unanimitate de voturi
 

2. Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 23/2014
procesului verbal întocmit în şedinţa anterioară, cu 

 
3. Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 24/2014

ȋnfrumusețarea Unităţii Administrativ Teritoriale Cucuteni , jude
voturi 
 

4. Hotărârea Consiliului Local al comunei Cuc
bugetare pe trimestrul I 2014   
 

5. Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 26/2014
inventarului domeniului public reactualizat
 

6. Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 27/2014

,,Acordului de cooperare cu Asocia
vederea organizării și exercit
voturi  

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 la sediul 
Cucuteni  sau  pe site-ul propriu.
Şedinţa se încheie la ora  12,00 .
 
 
        Preşedinte,                                                                      
        Consilier 
      GAVRILOAIE VASILE     
     

                                                  ROMANIA

                                      JUDETUL IASI

                            COMUNA CUCUTENI 

                                       Nr. 3550 din 29.04.2014 

MINUTA 
 

şedinţei ordinare din data de 29.04.2014 a Consiliului Local Cucuteni

Consilierii locali au fost convocaţi de primarul comunei prin dinspoziţia nr. 76 din 24.04.2014 
şi a convocatorului nr. 3545 din 24.04.2014 , 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 
Mariana fiind în concediu medical  ) şedinţa fiind legal constituită. 

La şedinţă participă de drept primarul şi secretarul comunei .
Proiectele de hotărâri au fost afişate pe pagina de internet a unităţii .
În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

Hotărârea Consiliului Local al  comunei Cucuteni  nr. 22/ 2014

de zi cu unanimitate de voturi . 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 23/2014
procesului verbal întocmit în şedinţa anterioară, cu unanimitate de voturi

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 24/2014

area Unităţii Administrativ Teritoriale Cucuteni , județul Ia

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 25/2014
bugetare pe trimestrul I 2014   , cu unanimitate de voturi 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 26/2014
inventarului domeniului public reactualizat, cu unanimitate de voturi

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 27/2014

Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România –
și exercitării unor activități de audit public intern

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 la sediul 

ul propriu.              
12,00 . 

                                                                                             

                                                                            

ROMANIA 

JUDETUL IASI 

COMUNA CUCUTENI  

din 29.04.2014  

data de 29.04.2014 a Consiliului Local Cucuteni 

Consilierii locali au fost convocaţi de primarul comunei prin dinspoziţia nr. 76 din 24.04.2014 
39 din Legea nr. 215/2001 

cu modificările şi completările ulterioare .         
lipsă  d-na consilier  .Barabulă  

La şedinţă participă de drept primarul şi secretarul comunei . 
Proiectele de hotărâri au fost afişate pe pagina de internet a unităţii . 

Hotărârea Consiliului Local al  comunei Cucuteni  nr. 22/ 2014 privind aprobarea ordinei 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 23/2014 privind  aprobarea 
unanimitate de voturi. 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 24/2014   privind gospodărirea și 
ul Iași  ,cu  unanimitate de 

uteni  nr. 25/2014 privind aprobarea execuției 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 26/2014 privind aprobarea 
, cu unanimitate de voturi 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 27/2014, privind aprobarea 
– Filiala Judeţeană Iaşi  în 

ți de audit public intern,,, cu unanimitate de 

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 la sediul UAT 

                       Secretar, 

                                                                       RUSU  GICA                            


