ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în unele structuri.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 28.08.2008, având în vedere:
 nota de fundamentare înregistrată la nr. 36/10.07.2008, prezentată de primarul comunei, domnul Fănică
Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 35/10.07.2008;
 referatul nr. 46/10.07.2008, întocmit de secretarul comunei;
 referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 53/15.07.2008;
 art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 votul favorabil exprimat de un număr de 12 consilieri locali;
 art. 36 din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.- Se aprobă desemnarea reprezentanţilor consiliului local în următoarele structuri:
a) Comisia de vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale:
Domnii consilieri Bătrînică Viorel şi Iftime Mihai.
Comisia de contestaţie, pentru vânzare a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale
Domnul consilier Aştefanei Mihai şi doamna consilier Săcăleanu Silvica.
Se stabileşte indemnizaţia membrilor acestor comisii în procent de 2% din preţul de vânzare, repartizată în mod
egal membrilor comisiei/comisiilor;
b) Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă:
Domnul consilier Darabană Mihai în calitate de viceprimar şi domnul Curcudel Mihai în calitate de Şef al
Postului de Poliţie.
c) Unitatea Locală de Sprijin pentru combaterea Bolilor:
Domnii consilieri Simionescu Grigore, Netcă Costache şi Alexa Constantin.
d) Compartimentrul specializat al achziţiilor publice:
Domnii consilieri Miron Petrică şi Tăcuţanu Gabi-Ionel
Art.2.- Se mandatează primarul comunei să nominalizeze reprezentanţii desemnaţi ai consiliului local în
dispoziţiile care vor fi emise pentru constituirea respectivelor structuri.
Art.3.-Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi;
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