
 
ANUNȚ  

 
 În data de 26.01.2021 ora 10 la Școala Gimnazială Preutești are loc şedinţa  ordinară a Consiliului local  al 
comunei Preutești, cu următorul : 
 

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI :  
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței din  8.12.2020, a procesului verbal al ședinței din  14.12.2020 și a 
procesului verbal al ședinței din  22.12.2020– prezintă secretar general comuna Preutești Iațcu Emilia; 
2. Proiect de hotărâre  privind validarea Dispoziției primarului comunei Preutești nr.4 din 6 ianuarie 2021  privind 
acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 din execedentul bugetului local - initiator 
primarul comunei Preutești Vasiliu Ion; 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  utilizării în cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local 
rezultat la  încheierea exercițiului bugetar al anului 2020  - initiator primarul comunei Preutești Vasiliu Ion; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local ce urmează a fi realizate in 
anul 2021 de beneficiarii Legii  nr. 416/2001  -- initiator primarul comunei Preutești Vasiliu Ion; 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si statului de funcţii al  aparatului de specialitate al 
primarului comunei Preuteşti - initiator primarul comunei Preutești Vasiliu Ion: 
6. Proiectul de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Preutești a doi consilieri locali 
care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al comunei Preutești- initiator primarul comunei Preutești Vasiliu Ion; 
7. Proiect de hotărâre  privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Preutești, județul Suceava, 
în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor 
Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru 
Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea  Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze 
prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT comuna Preutești, Județul 
Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava - initiator viceprimarul 
comunei Preutești Gheorghe Dorin. 
 

 
 
 

Secretar general comună, 
          Iațcu Emilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


