
  

JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA MOLDOVENI                                             Nr.  42  din 20.05.2013

M I N U T A
şedinţei Consiliului local Moldoveni,

din data de 17.05.2013

Prezenta minută este întocmită în conformitate cu prevederile art. 2, lit. c şi art. 3, lit. g, din 
Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Număr de consilieri locali în funcţie: 9
 Număr de consilieri locali participanţi la şedinţă:9
Absenţi(motivat,nemotivat). nu este cazul 
S-au adoptat următoarele hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 19/20.09.2010 a Consiliului Local 
Moldoveni,Ialomiţa , privind modificarea taxei de folosinţă a  căminului cultural, inţiator-primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea in formă actualizată a Regulamentului de Organizare şi 
funcţionare al Consiliului Local al comunei Moldoveni-Ialomiţa, inţiator-primarul comunei.

3. Proiect de hotărâre privind   aprobarea implementării proiectului “e-UAT. Sistem informatic 
integrat, suport pentru dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice in judetul Ialomita” din 
cadrul Programului Operaţional Sectorial,,Creşterea Competivităţii Economice,, 2007- 2013 „Axa 
prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi 
creşterea eficienţei serviciilor publice, operaţionale 3.2.1 apel 3, conform condiţiilor prevăzute în 
cadrul Acordului de parteneriat” – iniţiator, primarul comunei

Puncte de vedere exprimate de participanţi, rezumatul dezbaterilor:
-s-a impus suplimentarea ordinii de zi, supunându-se dezbaterii proiectul de hotărâre  proiect de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/01.04.2013, find votat in unanimitate de  către toti consilierii, cu 
respăectarea prevederilor art. 43 alin. 1 /215/2001, republicata cu modificările si completarile ulterioare.  
-nu au existat dezbateri, proiectele de hotărare au fost aprobate in forma propusa de către dl. primar al 
comunei Moldoveni, in caliate de inţiator.  

Secretar al comunei,

          Mihai Elena Georgiana 
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