JUDETUL BRASOV
UATCOMUNAHOMOROD
CUI 4646943
Str.Principala, nrA03
Tel/fax 0268/286.542, 0268/286.601
Email: primariahomorod@yahoo.com
Nr.3687 1 29.07.2020

ANUNT

•

•

In conformitate
cu prevederile din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala
in administratia
publica
locala, aducem
la cunostiinta
publica
urmatoarele
proiecte de acte normative
ce urmeaza
a fi supuse aprobarii
Consiliului Local Homorod, in sedinta ordinara din data de 04.08.2020 ora 10:00
in Sala de sedinte a Primariei comunei Homorod:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea cererii Judetului Brasov pentru trecerea din
domeniul public al UAT Homorod a unor imobile-terenuri ce fac parte din traseul de
drum judetean DJ132 , in domeniul public al Judetului Brasov;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de activitate desfasurat de asistentii
personali ai persoanelor cu handicap gray in semestrul I 2020;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea radierii dreptului dEl administrare operativa
constituit de catre Consiliul Popular al comunei Hornorod asupra imobilului teren
aferent casei de locuit situata in Comuna
Homered, sat Homorod ,nr,396, judetul
Brasov, identificat in CF 101078 Homorod cu nr. top 94, 95.;
4.Proiect de hotarare privind lnsusirea Acordului de cooperare pentru asigurarea
suportului IT in vederea dezvoltar!i si gestionarii Sistemului de Control Intern
Managerial prin intermediul platformei "Solutia e-SCIM", www.e-scim.ro;
5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;
6.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare
si functionare al Consiliului Local Homorod.
7. Proiect de hotarare privind actualizarea Programului anual al achizitiilor publice pe
anu12020.
.
Cei interesati pot transmite in scris la Registratura
primariei, pe adresa de email primariahomorod@yahoo.com,
sau la nr. de fax 0268/286.601,
propuneri,
sugestii cu valoare de recomandare,
privind continutul actelor normative pana la
data de 04.08.2020 ora 09:00.
Proiectele
de acte
normative
se regasesc
pe pagina
de internet
www.homorod.rola
sectiunea Monitorul Oficial Local- Registrul pentru evidenta
proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative precum si la avizierul primariei.
Sugestiile si propunerile dvs. vor fi prezentate in cadrul
Local Homorod
din data de 04.08.2020, o~\\~~~,~.:;;~
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