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MINUTA

şedinţei extraordinare din data de 01.07.2014 a Consiliului Local Cucuteni

          Consilierii locali au fost convocaţi în şedinţă extraordinară pentru data de 
01.07.2014 orele 10,00 de primarul comunei prin dinspoziţia nr.  105   din 27.06.2014 şi 
a convocatorului nr.  3622  din 27.06.2014  , 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  7  ( lipsă  d-na consilier  
.Barabulă  Mariana fiind în concediu medical  şi dl. Consilier Tun Mihaiu ) şedinţa fiind 
legal constituită.
          La şedinţă participă de drept primarul şi secretarul comunei .
        Pe ordinea de zi şi suplimentarea ordinei de zi a şedinţei au fost înscrise pentru 
analiză în vederea adoptării   un număr de 4 proiecte de hotărâri .
        
        În urma dezbaterilor au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea Consiliului Local al  comunei Cucuteni  nr. 39/ 2014 privind 
aprobarea ordinei de zi cu unanimitate de voturi .

2. Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 40/2014 privind  
aprobarea  

prelungirii Scrisorii de Garantie nr. 8736 din 01.08.2013  a  Fondului de Garantare a 
Creditului Rural - IFN   S.A. pentru  proiectul integrat “Construire infrastructură 
pentru prevenire şi protecţie împotriva inundaţiilor “ în comuna Cucuteni judeţul 
Iaşi , cu unanimitate de voturi.

3. Hotărârea Consiliului Local al  comunei Cucuteni  nr. 41 /2014   privind 
aprobarea Actului Adiţional nr.11 la Actul Constitutiv şi Actului Adițional nr.12 la 
Statutul  Asociaţiei  Regionale  a  Serviciilor  de  Apă  Canal   Iaşi–  ARSACIS  ,  cu 
unanimitate de voturi .

4. Hotărârea Consiliului Local al comunei Cucuteni  nr. 42/2014 , privind 
aprobarea  modificărilor la Contractul de delegare  agestiunii serviciului public de 
alimentare cu apă şi canalizare, cu unanimitate de 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  pe site-ul propriu al unităţii administrative teritoriale .             
Şedinţa se încheie la ora  10,20 .

        Preşedinte,                                                                                             Secretar,
        Consilier
      Huţuleac Ionel                                                                                      RUSU  GICA                          




