ROMANIA
JUDETUL IASI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CUCUTENI
CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA NR. 1 din 2t.ot.2o2o
privind aprobarea ordinii de zi a gedinfei consiliului local
Consiliul local al comunei Cucuteni, jude(ul Iaqi, intrunit in qedin(i ordinarl la data de
21.01.2020, conform dispozifiei primarului comunei nr. 20 din 16.01.2020 qi a convocatorului
nr. 8020 din 16.01.2020.
Avdnd in vedere prevederile art. 135 alin.7 din OUG nr.5712019, privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139 alin. (1) qi art. 196 alin.(l) lit."a" din OUG nr.57l20l9o privind Codul
administrativ .

HorAnAsrE

Art.1 . Se aprobl ordinea de zi , pentru gedinfa ordinar[ a Consiliului Local Cucuteni din data de
21.01.2020, conform Dispozitriei primarului comunei nr.20 din 16.01.2020, duplcum urmeazd:
Proiect de hotlrdre pentru aprobarea procesului verbal al qedin{ei anterioare
2. Raportul anual al primarului privind activitatea economico-sociald qi de mediu a unitalii

l.

admin istrativ teritoriale

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Raportul anual al activitAtii desldgurate de d-nii consilieri Aniloaiei Tudorel, Barabuld Mariana qi
Damian $tefan .
Proiect de hotdrAre pentru aprobare Plan lucrari la Legea 41612001;
Proiect de hotdr6re pentru aprobare Raportului pentru activitatea deslEquratd de asisten{ii
personali ai persoanelor cu handicap din comuna Cucuteni , pentru semestrul II 2019 qi
aprobarea numdrului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul2020;
Proiect de hotdrdre privind propunere consilieri localiin cadrul comisie pentru evaluarea
performanfei individuale ale secretarului unit[tii administrativ teritoriale;
Proiect de hotlrdre pentru aprobarea execufieibugetare pe trimestrul IV 2019;
Proiect de hotdrdre pentru aprobarea organizdrii relelei gcolare de invifimint 2020-2021;
Proiect de hotdrdre privind incadrarea zonei de siguranld gi de protec{ie a drumurilor care fac
obiectul proiectului o'Modernizare drumuri locale tn satul Cucuteni, comuna Cucuteni, judelul
Ia;i ";

privind incadrarea zonei de sigurantd qi de protecfie a drumurilor care fac
obiectul proiectului "Amenajare strdzii in comuna Cucuteni, judeyul la;i";
I l. Proiect de hotdrdre privind incheirea contractului de prestdri servicii pentru depozitare degeuri
menajere qi similare cu Salubris SA;
12. Probleme curente ale administraliei publice locale.
Art.2.Secretarul unit6(ii administrativ-teritoriale va inainta copie de pe prezenta primarului
comunei,lnstitufiei Prefectului jude(ului Iaqi pentru verificarea legalit6lii
10. Proiect de hot6r0re
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Adoptate in gedinJa din data de 2l.01
numerul total de 9 consilieri in functie
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