Nr. 6861 din 26 iulie 2019

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, modificată și completată;
Se aduce la cunoștință că:
- prin Dispoziția nr. 87 din 26 iulie 2019 a fost convocat Consiliul local al
comunei Tanacu în ședință ordinară publică, la data de 31 iulie 2019, începând cu orele
13,00, în Sala de ședințe a Consiliului local al comunei Tanacu;
- ședința publică va avea următorul proiect de ordine de zi:
1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al
comunei Tanacu pe anul 2019 (inițiator: Popa Vasile, primarul comunei – se solicită
aprobarea în regim de urgență în condițiile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003);
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al exercițiului
bugetar la sfârșitul trimestrului al II-lea al anului 2019 (inițiator: Popa Vasile, primarul
comunei – se solicită aprobarea în regim de urgență în condițiile art. 7, alin. (13) din
Legea nr. 52/2003);
3. Proiect de Hotărâre privind măsuri pentru realizarea acțiunilor de
înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților și în afara acestora, la
efectuarea la timp a activităților gospodărești (inițiator: Popa Vasile, primarul comunei
– se solicită aprobarea în regim de urgență în condițiile art. 7, alin. (13) din Legea nr.
52/2003);
4. Proiect de Hotărâre privind însușirea Raportului de audit al Camerei de
Conturi Vaslui privind modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 31 din
22 octombrie 2015, pentru care s-a dispus prelungirea termenului de ducere la
îndeplinire prin Decizia nr. 31/5 din 14 iunie 2019 (inițiator: Popa Vasile, primarul
comunei – se solicită aprobarea în regim de urgență în condițiile art. 7, alin. (13) din
Legea nr. 52/2003);
5. Prezentarea rapoartelor de activitate de către consilieri;
6. Întrebări și interpelări adresate de consilierii autorității executive.
Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt următoarele:
1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al
comunei Tanacu pe anul 2019;
2. Referat de aprobare a proiectului de Hotărâre privind rectificarea a II-a
a bugetului local al comunei Tanacu pe anul 2019;
3. Raportul compartimentului de resort pentru proiectul de Hotărâre
privind rectificarea a II-a a bugetului local al comunei Tanacu pe anul 2019;
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al exercițiului
bugetar la sfârșitul trimestrului al II-lea al anului 2019;
5. Referat de aprobare a proiectului de Hotărâre privind aprobarea contului
de execuție al exercițiului bugetar la sfârșitul trimestrului al II-lea al anului 2019;
6. Raportul compartimentului de resort pentru proiectul de Hotărâre
privind aprobarea contului de execuție al exercițiului bugetar la sfârșitul trimestrului
al II-lea al anului 2019;
7. Proiect de Hotărâre privind măsuri pentru realizarea acțiunilor de
înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților și în afara acestora, la
efectuarea la timp a activităților gospodărești;
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8. Referat de aprobare a proiectului de Hotărâre privind măsuri pentru
realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în interiorul localităților și în
afara acestora, la efectuarea la timp a activităților gospodărești;
9. Raportul compartimentului de resort pentru proiectul de Hotărâre
privind măsuri pentru realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a curățeniei în
interiorul localităților și în afara acestora, la efectuarea la timp a activităților
gospodărești;
10. Proiect de Hotărâre privind însușirea Raportului de audit al Camerei
de Conturi Vaslui privind modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 31
din 22 octombrie 2015, pentru care s-a dispus prelungirea termenului de ducere la
îndeplinire prin Decizia nr. 31/5 din 14 iunie 2019;
11. Referat de aprobare a proiectului de Hotărâre privind însușirea
Raportului de audit al Camerei de Conturi Vaslui privind modul de îndeplinire a
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 31 din 22 octombrie 2015, pentru care s-a dispus
prelungirea termenului de ducere la îndeplinire prin Decizia nr. 31/5 din 14 iunie 2019;
12. Raportul compartimentului de resort pentru proiectul de Hotărâre
privind însușirea Raportului de audit al Camerei de Conturi Vaslui privind modul de
îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 31 din 22 octombrie 2015, pentru care
s-a dispus prelungirea termenului de ducere la îndeplinire prin Decizia nr. 31/5 din 14
iunie 2019;
13. Raport de activitate pe anul 2018 – Consilier local P.S.D. ICHIM
COSTACHE.
Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziție
consilierilor, în mape de ședință, care vor fi înmânate pe bază de semnătură, odată cu
înmânarea invitației de participare la ședința consiliului local.
Toate proiectele de hotărâre înscrise în proiectul de ordine de zi au fost
înaintate, spre avizare, următoarelor comisii de specialitate:
a) Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină,
apărarea odinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;
b) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanțe, amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat
al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism, servicii și
comerț.
Consilierii locali sunt invitați să depună amendamente la proiectele de
hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, până cel mai târziu la data de 30 iulie 2019,
orele 16,00, la secretarul general al unității administrativ-teritoriale.
Orice persoană interesată ori asociație legal constituită poate participa la
lucrările consiliului local convocat în ședință ordinară publică la data, ora și locul
specificate mai sus, în limita locurilor disponibile în sala de ședință.
PRIMAR;
Vasile POPA
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