HOTĂRÂRI ADOPTATE IN ANUL 2012
Nr.
Crt.

1.
2.

3.

4.

5.

Numărul hotărârii şi
data adoptării

Titlul actului

1
30.01.2012
2
30.01.2012

privind atribuirea denumirii Şcolii cu clasele
I-VIII Ciohorăni
privind aprobarea Planului de lucrări de interes
local ce se va executa în anul 2012 de către
beneficiarii de ajutor social
privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli precum şi a listei de investiŃii a comunei
Ciohorăni, judeŃul Iaşi pentru anul 2012
privind modificarea H.C.L. nr.49/2011 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile
anului 2012
privind aprobarea întocmirii studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”
Inlocuire sistem clasic de încălzire cu pompe de
căldură sol-apă și panouri solare pentru
preparare apă caldă menajeră la Scoala Generală
cu clasele I-VIII Ciohorăni, comuna Ciohorăni,
județul Iași ”

3
30.01.2012
4
30.01.2012
5
30.01.2012

Numărul
consilieri
prezenŃi la
lucrările şedintei

Numărul de
voturi cu care a
fost adoptată
hotărârea

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

ObservaŃii

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

6
30.01.2012

12
29.02.2012

privind realizarea evaluării performanŃelor
profesionale individuale ale secretarului comunei,
pentru realizarea obiectivelor individuale si a
criteriilor de performanŃă
privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind aprobarea organizării rețelei școlare a
unităților de învățământ preuniversitar de stat
din comuna Ciohorăni, jud. Iași, pentru anul 20122013
privind aprobarea trecerii din domeniul privat în
domeniul public al comunei Ciohorăni
a imobilului “Sală de educație fizică școlară”
privind modificarea și completarea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Ciohorăni
privind aprobarea transmiterii în administrarea
Școlii cu Clasele I-VIII Ciohorăni a
imobilului “Sală de educație fizică școlară”
precum si a terenului aferent
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi

13
29.02.2012

privind aprobarea achizitionării unei lame pentru
deszăpezit și a unei perii mecanice

7
30.01.2012
8
29.02.2012

9
29.02.2012
10
29.02.2012
11
29.02.2012

14

privind alegerea presedintelui de sedinŃă a

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.
25.

29.02.2012

Consiliului Local al comunei Ciohorăni

15
30.03.2012
16
30.03.2012

privind aprobarea contului de încheiere a
exerciŃiului bugetar la data de 31.12.2011
privind aprobarea Planului de acțiune împotriva
poluării apelor cu nitrati proveniți din surse
agricole, la nivelul comunei Ciohorăni, jud. Iași
privind aprobarea modificării contribuției locale în
cadrul proiectului “Drumul spre integrare”
derulat prin FRDS
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi
privind aprobarea achiziționării unor materiale
de construcții
privind aprobarea achiziționării și montării
unui sistem de supraveghere

17
30.03.2012
18
30.03.2012
19
30.03.2012
20
30.03.2012
21
30.03.2012
22
30.03.2012
23
30.04.2012
24
30.04.2012
25
30.04.2012

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni

11

11

privind actualizarea Planului de Analiză şi
Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei
Ciohorăni
privind aprobarea achiziŃionării unei
autogunoiere

11

11

11

11

privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli

11

11

privind aprobarea graficului de sedintă al
Consiliului LocalCiohorăni pe trim. II anul 2012

26.
27.
28.

26
30.04.2012
27
25.05.2012
28
25.05.2012

29.

29
25.05.2012

30.

30
25.05.2012

31.

31
25.05.2012

32.

32
23.06.2012
33
23.06.2012
34
23.06.2012
35
23.06.2012
36
29.06.2012
37

33.
34.
35.
36.
37.

al comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi
privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni

11

11

privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni

9

9

privind aprobarea Actului AdiŃional nr.5 la Actul
Constitutiv şiStatutul AsociaŃiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi– ARSACIS.
privind aprobarea actului adițional nr. 8 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă şi canalizare
privind însușiirea unor documente aprobate în
cadrul ședinței Adunării Generale
ADIS din data de 25.05.2012
privind transmiterea în folosită gratuita către
Asociația Crescătorilor de Animale Ciohorăni a
unui spatiu în suprafață de 16.m.p.
privind alegerea membrilor comisiei de validare
a Consiliului Local Ciohorăni

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

privind alegerea membrilor comisiei de validare
a Consiliului Local Ciohorăni

10

-

privind declararea Consiliului Local al comunei
Ciohorăni ca legal constituit

10

10

privind alegerea presedintelui de sedinŃă

10

10

privind alegerea viceprimarului comunei
Ciohorăni

11

11

privind stabilirea și organizarea Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al comunei

11

11

38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.

29.06.2012
38
29.06.2012
39
29.06.2012
40
29.06.2012
41
29.06.2012
42
31.07.2012
43
31.07.2012
44
31.07.2012
45
31.07.2012
46
14.09.2012

47.

47
14.09.2012

48.

48
14.09.2012

49.

49

Ciohorăni
privind validarea rectificării bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi

11

11

privind implementarea proiectului “Reabilitatare
pădure-parc Ciohorăni – Iași”

11

11

privind aprobarea graficului de sedintă al
Consiliului Local Ciohorăni pe trim. III anul 2012

11

11

privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni

11

11

privind implementarea proiectului “Valorificarea
plantelor medicinale și a argilei la Ciohorăni-Iași”

10

10

privind mandatarea primarului comunei
Ciohorăni pentru semnarea unor documente
în cadrul şedinŃelor Adunării Generale ADIS
privind aprobarea achiziționării unor materiale
de construcții

10

10

10

10

privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni

10

10

privind achizitionarea unor materiale în vederea
dotării Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgentă al comunei Ciohorăni
privind transformarea funcŃiei de consilier, clasa
I, grad profesional principal, în funcŃia publică de
consilier, clasa I, grad profesional debutant
privind aprobarea modificării unor studii de
fezabilitate precum și actualizarea indicatorilor
tehnico-economici
privind aprobarea graficului de sedintă al
Consiliului Local Ciohorăni, pe trim. IV anul 2012

11

11

11

11

11

11

11

11

50.
51.
52.
53.

14.09.2012
50
14.09.2012
51
14.09.2012
52
14.09.2012
53
29.10.2012

54.

54
29.10.2012

55.

55
29.10.2012

56.

56
29.10.2012

57.

57
29.10.2012
58
29.10.2012

58.

59.
60.

59
29.10.2012
60
29.10.2012

privind aprobarea organigramei și a statului de
functii pentru aparatul de specialitate al
primarului
privind validarea rectificării Bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Ciohorăni

11

11

11

11

privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni

11

11

privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local Ciohorăni în Consiliul
de administrație al Școlii Gimnaziale Ciohorăni
privind aprobarea Actului AdiŃional nr.6 la Actul
Constitutiv şi Statutul AsociaŃiei Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iaşi– A.R.S.A.C. IS.
privind aprobarea modificărilor la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă și canalizare
privind alocarea din bugetul local a sumelor
necesare finalizării lucrărilor la obiectivul
de investiții “Construcție podeț pe DC 105, Km 0 +
356 (str. Sf. Nicolae) ”
privind validarea rectificării bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Ciohorăni
privind alocarea unor sume din bugetul local în
vederea achizitionarii a 63 m.c. beton precum și
pentru plata unor servicii autopompă pentru
beton
privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Ciohorăni

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.

61
30.11.2012
62
30.11.2012
63
30.11.2012
64
30.11.2012
65
30.11.2012
66
30.11.2012
67
30.11.2012
68
30.11.2012
69
30.11.2012
70
28.12.12
71
28.12.2012

72
28.12.2012
73
28.12.2012

privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
aplicabile anului fiscal 2013
privind actualizarea componenŃei Comisiei
comunitare consultative, precum şi modificarea si
inlocuirea anexei la H.C.L. nr. 32/2005
privind validarea rectificării bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Ciohorăni
privind aprobarea Planului de ocupare a
functiilor publice pentru anul 2013
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local
Ciohorăni nr.31 din 31.05.2012
privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind aprobarea alocării sumelor necesare
organizării Sărbătorii Pomului de Crăciun
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Ciohorăni
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Ciohorăni
privind acordarea de compensatii in bani
membrilor S.V.S.U. Ciohorăni, pentru timpul
efectiv de lucru prestat la interventii si celelalte
activitati prevazute în programul serviciului
privind aprobarea graficului de sedintă al
Consiliului Local Ciohorăni pe trim. I anul 2013
privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni

10

10

10

9

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

HOTĂRÂRI ADOPTATE IN ANUL 2011
Nr.
Crt.

74.

75.

76.

77.

78.

Numărul hotărârii şi
data adoptării

Titlul actului

1
11.02.2011

privind aprobarea limitelor veniturilor potenŃiale
provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc
cantitativ categoriile de bunuri considerate de
strictă necesitate pentru nevoile unei familii în
vederea stabilirii dreptului la ajutor social
privind aprobarea limitelor veniturilor potenŃiale
provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc
cantitativ categoriile de bunuri considerate de
strictă necesitate pentru nevoile unei familii în
vederea stabilirii dreptului la alocația de susținere
privind aprobarea Planului de lucrări de interes
local ce se vor executa în anul 2011 de către
beneficiarii de ajutor social
privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli precum şi a listei de investiŃii a comunei
Ciohorăni, judeŃul Iaşi pentru anul 2011
privind realizarea evaluării performanŃelor
profesionale individuale ale secretarului comunei
pentru realizarea obiectivelor individuale si a
criteriilor de performanŃă

2
11.02.2011

3
11.02.2011
4
11.02.2011
5
11.02.2011

Numărul
consilieri
prezenŃi la
lucrările şedintei

Numărul de
voturi cu care a
fost adoptată
hotărârea

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

ObservaŃii

79.
80.

6
11.02.2011
7
31.03.2011

81.

8
31.03.2011

82.

9
31.03.2011
10
31.03.2011

83.

84.
85.
86.
87.
88.

11
31.03.2011
12
31.03.2011
13
31.03.2011
14
31.03.2011
15
31.03.2011

privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind aprobarea modificării soluțiilor tehnice
din documentația tehnică-D.T. autorizată pentru
obiectivul de investiții ” Extindere alimentare cu
apă reŃea de canalizare construcŃie podeŃ,
reabilitare pod în comuna Ciohorăni jud. Iaşi."
privind aprobarea Planului de lucrări în vederea
îmbunătăŃirii calitătii păşuniilor naturale la
nivelul comunei Ciohorăni
privind aprobarea Planului de măsuri edilitar
gospodărești al comunei Ciohorăni
privind actualizarea Planului de Analiză şi
Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei
Ciohorăni
privind aprobarea graficului de sedintă al
Consiliului Local Ciohorăni pe trim. II anul 2011
privind aprobarea aderării comunei Ciohorăni la
Pactul Primarilor
privind validarea rectificării bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi
privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind aprobarea Actului Aditional la Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru
Salubritate A.D.I.S. Iaşi

10

10

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

89.
90.

16
29.04.2011
17
29.04.2011

91.

18
29.04.2011

92.

19
29.04.2011
20
29.04.2011

93.

94.
95.
96.
97.

98.

21
29.04.2011
22
29.04.2011
23
29.04.2011
24
31.05.2011
25
31.05.2011

privind aprobarea contului de încheiere a
exerciŃiului bugetar la data de 31.12.2010
privind aprobarea noilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții “
Extindere alimenatre cu apă, rețea de canalizare,
construcție podeț reabilitare
pod în comuna Ciohorăni, jud. Iași ”
privind aprobarea trecerii în domeniul public al
comunei Ciohorăni a rețelei de alimentare cu apă
potabilă
privind completarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al comunei Ciohorăni,
privind aprobarea transmiterii în administrarea
S.C. Apavital S.A. a unor rețele publice de
distribuție a apei
privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind stabilirea taxei de pășunat pentru anul
2011
privind aprobarea alocării sumelor necesare
efectuării unor reparții auto
privind aprobarea modificărilor la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare
privind modificarea și completarea H.C.L.
nr.68/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale aplicabile anului 2011

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

99.
100.

26
31.05.2011
27.
30.06.2011

101.

28
30.06.2011

102.

29
30.06.2011

103.

30
30.06.2011

104.

31
30.06.2011
32
30.06.2011

105.

106.

33
30.06.2011

privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind accesarea Programului Operațional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane “
A doua șansă în educație”Axa Prioritară 2”
Corelarea învățării pe tot parcursul vieții”
Domeniul major de intervenție 2.2. ”Prevenirea și
corectarea părasirii timpurii a școlii” cu proiectul
“ O șansă la educație pentru copii din mediul rural”
privind aprobarea implementării proiectului
“Împreună pentru viitorul tău și al comunității tale
“
privind aprobarea invitării la primărie a
persoanelor fizice care au obligaŃia să efectueze
declaraŃiile pentru înscrierea datelor în registrul
agricol
privind aprobarea listei situațiilor deosebite care
justifică acordarea ajutoarelor de urgenŃă, altele
decât cele datorate calamităŃilor naturale,
incendiilor, accidentelor
privind aprobarea graficului de sedintă al
Consiliului Local Ciohorăni pe trim. III anul 2011
privind aprobarea înființării unui punct de
colectare a deșeurilor de echipamente electrice și
electronice
privind validarea rectificării bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

107.
108.

109.
110.

111.
112.
113.

34
30.06.2011
35
30.06.2011
36
30.06.2011
37
29.07.2011

38
29.07.2011
39
29.07.2011
40
29.07.2011

114.

41
30.09.2011

115.

42
30.09.2011
43
30.09.2011

116.

privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind accesarea Programului Operațional
Regional cu proiectul “Modernizarea drumurilor de
acces către monumente ale naturii”
privind modificarea și înlocuirea anexei la H.C.L.
nr.17 din 29.04.2011
privind aprobarea Proiectului tehnic pentru
obiectivul de investitii „ Extindere alimentare cu
apă, reŃea de canalizare,constructie podeŃ,
reabilitare pod în com. Ciohorăni, jud. Iaşi"
privind validarea rectificării bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi
privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind aprobarea încheierii unui contract de
colaborare cu S.C. Editura Dacia XXI în cadrul
proiectului cultural “Scriitorii la ei acasă”.
privind accesarea Programului de Intervenții
Prioritare cu proiectul integrat
”Drumul spre integrare”
privind accesarea Programului de realizare a
pistelor pentru bicicliști
privind aprobarea bugetului cererii de finanțare
necesar implementării proiectului “ O șansă la
educație pentru copii din mediul rural ”

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

10

10

10

10

10

10

117.

44
30.09.2011

118.

45
30.09.2011

119.

46
30.09.2011
47
30.09.2011
48
31.10.2011
49
31.10.2011

120.
121.
122.

123.

50
31.10.2011

124.

51
31.10.2011

125.

52
31.10.2011
52
31.10.2011
54
27.11.2011

126.
127.

privind aprobarea schimbării obiectului
contractului de prestări servicii încheiat
între comuna Ciohorăni și S.C. Enviro S.R.L.
privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local Ciohorăni in consiliul de administrație al
Școlii cu clasele I-VIII Ciohorăni
privind aprobarea graficului de sedintă al
Consiliului Local Ciohorăni pe trim. IV anul 2011
privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
aplicabile anului 2012

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

privind înființarea Poliției Locale Ciohorăni

10

10

privind alegerea președintelui de sedință a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Ciohorăni, jud. Iași

10

10

11

11

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și
locurile în care contravenienții
vor presta activități în folosul comunității
privind aprobarea extinderii rețelei de distribuție a
gazelor naturale

128.

55
27.11.2011

privind aprobarea preluării, fără plată, a unei
autospeciale de stins incendii

11

11

129.

56
27.11.2011
57
31.12.2011
58
31.12.2011

11

11

11

11

11

11

11

11

132.

59
31.12.2011

privind alegerea presedintelui de ședință al
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind rectificarea bugetului de venituri și
celtuieli al comunei Ciohorăni, județul Iași
privind aprobarea studiului de fezabilitate al
obiectivului de investiții”Amenajare pistă de
bicicliști în comuna Ciohorăni, județul Iași”
privind aprobarea alocării sumelor necesare
organizării Sărbătorii Pomului de Crăciun

133.

60
31.12.2011

privind aprobarea achiziționării unor materiale de
construcții

11

11

134.

61
31.12.2011

privind rectificarea bugetului de venituri și
celtuieli al comunei Ciohorăni, județul Iași

11

11

135.

62
31.12.2011

11

11

136.

63
31.12.2011

11

11

137.

64
31.12.2011

proiect de hotărare privind aprobarea graficului
de ședință al Consiliului Local Ciohorăni pentru
trim. I anul 2012
proiect de hotărâre privind aprobarea actului
Adițional nr.4 la Actul Constitutiv și Statutul
Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal
Proiect de hotărâre privind aprobarea
modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă și
canalizare.

11

11

130.
131.

138.

65
31.12.2011

Proiect de hotărare privind alegerea presedintelui
de ședință a Consiliului Local al comunei
Ciohorăni

11

11

HOTĂRÂRI ADOPTATE IN ANUL 2010
Nr.
Crt.

Numărul hotărârii şi
data adoptării

139. 1/29.01.2010

140. 2/29.01.2010

141. 3/29.01.2010

142. 4/29.01.2010
143. 5/29.01.2010

Titlul actului

privind aprobarea construirii unui bazin de înot
didactic- şcolar prin Programul “ Bazine de înot”
realizat prin Compania NaŃională de InvestiŃii
“C.N.I.”- S.A
privind aprobarea trecerii din domeniul public
în domeniul privat al comunei Ciohorăni a unui
teren în suprafață de 3000 m.p.
privind transmiterea în folosinŃă gratuită a
Companiei NaŃionale de InvestiŃii „C.N.I. „SA a
terenului în suprafaŃă de 2500 m.p. , pe durata
construirii obiectivului “ bazin de înot didactic şcolar ”
privind modificarea inventarului bunurilor care
aparțin domeniului public al comunei Ciohorăni,
privind transmiterea în folosinŃă gratuită a
Companiei NaŃionale de InvestiŃii „C.N.I. „S.A. a
terenului în suprafaŃă de 3000 m.p. , pe durata
construirii obiectivului “ Cămin cultural”

Numărul
consilieri
prezenŃi la
lucrările şedintei

Numărul de
voturi cu care a
fost adoptată
hotărarea

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

ObservaŃii

144. 6/29.01.2010

145. 7/29.01.2010

privind aprobarea întocmirii unui studiu de
fezabilitate în vederea accesării Programului
OperaŃional “ Creşterea CompetitivităŃii
Economice (POS CCE) 2007-2013 Axa Prioritară 4
–Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii
furnizării, în contextual combaterii schimbărilor
climatice
privind stabilirea datei Zilei Comunei Ciohorăni

11

11
146. 8/29.01.2010

147. 9/29.01.2010

148. 10/29.01.2010

149. 11/29.01.2010
150. 12/18.02.2010

privind realizarea evaluării performanŃelor
profesionale individuale ale secretarului comunei
pentru realizarea obiectivelor individuale si a
criteriilor de performanŃă
privind aprobarea documentatiei tehnice și a
indicatorilor tehnico –economici
pentru obiectivul de investiții „Construire bază
sportivă, sat Ciohorăni, comuna Ciohorăni”
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
economico-socială a comunei Ciohorăni pentru
perioada 2007-2013
privind alegerea presedintelui de sedinŃă
privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli precum şi a listei de investiŃii
a comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi, pentru anul
2010

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

151. 13/18.02.2010
152. 14/18.02.2010

153. 15/18.02.2010

154. 16/18.02.2010

155. 17/18.02.2010
156. 18/26.03.2010
157. 19/26.03.2010

158. 20/26.03.2010

159. 21/26.03.2010

160. 22/26.03.2010

privind utilizarea fondului de rulment în anul
2010
privind aprobarea Planului de ocupare a
functiilor publice din aparatul de specialitate al
primarului pentru anul 2010
privind aprobarea Planului de lucrări de interes
local ce se vor executa în anul 2010 de către
beneficiarii de ajutor social
privind aprobarea angajării unui număr de 3
muncitori necalificaŃi în cadrul serviciului public
de gospodărire comunală
privind alegerea presedintelui de sedinŃă
privind aprobarea alocării sumelor necesare în
vederea efectuării unor reparții auto
privind aprobarea Planului de lucrări în vederea
îmbunătăŃirii calitătii păşuniilor naturale la
nivelul comunei Ciohorăni
privind aprobarea utilizarii fondurilor alocate îi
cadrul schemelor de sprijin pe suprafațăcampania 2008
privind aprobarea participării comunei Ciohorăni
în cadrul Programului “Renașterea satului
românesc-10 case pentru specialiști”
privind aprobarea construirii unui bloc de locuințe
pentru tineri

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

161. 23/26.03.2010

162. 24/26.03.2010

163. 25/26.03.2010
164. 26/26.03.2010

165. 27/26.03.2010
166. 28/26.03.2010
167. 29/26.03.2010

168. 30/26.03.2010

169. 31/26.03.2010

privind aprobarea trecerii din domeniul privat în
domeniul public al comunei Ciohorăni a unor
drumuri de exploatare și a unui drum forestier
privind modificarea și completarea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Ciohorăni,
privind aprobarea modificărilor Actului
Constitutiv şi Statutului A.R.S.A.C.IS.
privind aprobarea modificărilor la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare
privind aprobarea graficului de sedintă al
Consiliului Local Ciohorăni pe trim. II anul 2010
privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului
pe cladirea și terenul aferent locuinței de
domiciliu pentru d-na Dascălu Maria
privind accesarea Programului NaŃional de
Dezvoltare Rurală – Măsura 125 “Dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea
agriculturii şi silviculturii prin construirea şi/sau
modernizarea infrastructurii agricole”
privind aprobarea construirii unui patinoar
didactic și de agrement prin Programul
“Patinoare artificiale”

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

170. 32/30.04.2010
171. 33/30.04.2010

172. 34/30.04.2010

173. 35/30.04.2010
174. 36/29.06.2010

175. 37/29.06.2010

176. 38/29.06.2010
177. 39/29.06.2010
178. 40/29.06.2010

privind aprobarea contului de încheiere a
exerciŃiului bugetar la data de 31.12.2009
privind obligarea agenților economici de pe raza
comunei Ciohorăni în vederea încheierii unui
contract de preluare a deşeurilor cu un operator
autorizat
privind aprobarea limitelor veniturilor potenŃiale
provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc
cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa
nr. 4 la normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 416/2001
privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi, pe
trimestrul al II-lea 2010
privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al comunei Ciohorăni a
imobilului în care funcționează cabinetele
medicale
privind aprobarea concesionării spațiilor cu
destinația cabinete medicale
privind înfiintarea serviciului de iluminat public
al comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi
privind înfiintarea Serviciului public de
salubrizare al comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

179. 41/29.06.2010
180. 42/29.06.2010
181. 43/29.06.2010
182. 44/29.06.2010
183. 45/13.08.2010

184. 46/13.08.2010
185. 47/13.08.2010
186. 48/13.08.2010

187. 49/13.08.2010

188. 50/13.08.2010

189. 51/13.08.2010

privind aprobarea graficului de sedintă al
Consiliului Local Ciohorăni pe trim. III anul 2010
privind aprobarea alocării sumelor necesare
achizitionării unor materiale de construcții
privind aprobarea unor transferuri în cadrul
bugetului fond de rulment
privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni
privind aprobarea organigramei și a statului de
functii pentru aparatul de specialitate al
primarului
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi
privind aprobarea atribuirii unor denumiri de
străzi
privind înfiintarea Serviciului public de
alimentare cu apăși canalizare al comunei
Ciohorăni, judeŃul Iaşi
privind abrogarea unei pozitii din inventarului
bunurilor care aparțin domeniului public al
comunei Ciohorăni
privind aprobarea proiectului de act constitutiv și
statut al Asociaței”Grupul de Actiune Locală
Ștefan cel Mare”
privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

190. 52/13.08.2010
191. 53/04.10.2010
192. 54/04.10.2010
193. 55/04.10.2010
194. 56/04.10.2010
195. 57/04.10.2010
196. 58/04.10.2010
197. 59/30.11.2010

198. 60/30.11.2010

199. 61/30.11.2010
200. 62/30.11.2010

201. 63/30.11.2010

privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi
Privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al com. Ciohorăni
Privind aprobarea nomenclatorului stradal al
comunei Ciohorani
Privind aprobarea graficului de sedinte al
Consiliului Local Ciohorăni pe trim. IV 2010
Privind validarea rectificării bugetului de venituri
și cheltuieli al com. Ciohorăni
Privind aprobarea achizitionarii a două centrale
termice pe combustibil solid
Privind alegerea președintelui de ședintă
Pentru aprobarea dispozitiilor privind
reglementarea procedurii de executare a lucrărilor
cu foc deschis și a fumatului in comuna Ciohorăni
Privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al comunei Ciohorăni a
drumului comunal DC 105 Ciohorăni- Cozmești
Privind modificarea inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Ciohorăni
Privind aprobarea actului adițional nr.3 la Actul
Constitutiv și Statutul Asociației Regionale a
Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS
Privind aprobarea Regulamentului serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare a SC APA

11
11

11
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

VITAL SA
202. 64/30.11.2010
203. 65/30.11.2010

204. 66/30.11.2010
205. 67/30.11.2010
206. 68/28.12.2010
207. 69/28.12.2010

208. 70/28.12.2010
209. 71/28.12.2010
210. 72/28.12.2010
211. 73/28.12.2010
212. 74/28.12.2010

Privind aprobarea caietului de sarcini a serviciului
de alimentare cu apă și de canalizare
Privind aprobarea modificărilor la contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă și canalizare
Privind alegerea președintelui de ședință a
Consiliului Local Ciohorăni
Privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al comunei Ciohorăni, jud. Iasi
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
aplicabile anului 2011
privind alocarea unor fonduri pentru completarea
fondurilor necesare întreŃinerii Bisericii Sf.
Nicolaie
privind validarea rectificării bugetului de venituri
si cheltuieli al comunei Ciohorăni, judeŃul Iaşi
privind aprobarea alocării sumelor necesare în
vederea efectuării unor reparții auto
privind alocarea sumelor necesare reabilitării
sistemului de iluminat public
privind alocarea unor fonduri în vederea
achiziționării a 20 tone lemn de foc
privind alocarea unor fonduri în vederea
achiziționării unor servicii de consultanță

11

11

11

11

11

11

11

9

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

213. 75/28.12.2010
214. 76/28.12.2010

privind aprobarea graficului de sedintă al
Consiliului Local Ciohorăni pe trim. I anul 2011
privind alegerea presedintelui de sedinŃă a
Consiliului Local al comunei Ciohorăni

11

11

11

11

HOTĂRÂRI ADOPTATE IN ANUL 2009
Nr.
Crt.

1.

Numărul hotărârii şi
data adoptării

Obiectul reglementării
exprimat sintetic

1/30.01.2009

privind completarea Regulamentului de ordine
interioară a personalului din cadrul aparatului de
specialitate al primarului
privind stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor
în vederea delegării gestiunii serviciului public
de salubrizare
privind insusirea cuantumului cotizatiei anuale
ce revine pentru anul 2009 fiecarui membru al
Asociatiei Regionale pentru Serviciile de Apă si
Canal Iasi
Privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru
luna februarie 2008
privind completarea anexei la H.C.L. nr.35/2005

2.

2/30.01.2009

3.

3/30.01.2009

4.
5.

4/30.01.2009
5/30.01.2009

Nr. consilieri
prezenŃi la
lucrările
şedintei

Numărul de
voturi cu care a
fost adoptată
hotărarea

11

11

11

11

11

11

11

11

ObservaŃii

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

6/30.01.2009

6/30.01.2009

8/15.03.2009
9/15.03.2009

10/15.03.2009

11/15.03.2009

12/15.03.2009

inventarul bunurilor care apartin domeniului
public al comunei Ciohorăni
privind aprobare includerii in Programul- pilot „
Locuinte sociale pentru comunităŃile de romi” a
suprafetei de 2000 m.p.
privind aprobarea angajării unui număr de 20
muncitori necalificaŃi în cadrul serviciului public
de gospodărire comunală
privind reorganizarera activităŃii Căminului
Cultural Ciohorăni
privind aprobarea asocierii comunei Ciohorăni cu
alte unităŃi administrativ-teritoriale din judeŃ în
vederea înfiinŃării ASOCIAłIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
PENTRU SALUBRITATE A.D.I.S. IAŞI PENTRU
REALIZAREA "PROIECTULUI MAJOR DE
INVESTIłII IN DOMENIUL DEŞEURILOR
DIN JUDEłUL IAŞI"
privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Ciohorăni şi a listei de
investiŃii pentru anul 2009
privind aprobarea propunerii de evaluare a
performanŃelor profesionale individuale ale
secretarului comunei pentru realizarea
obiectivelor individuale si a criteriilor de
performanŃă
privind aprobarea Statutului comunei Ciohorăni

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

13.
14.

13/15.03.2009
14/15.03.2009

15.
16.

15/15.03.2009
16/15.03.2009

17.

17/15.03.2009

18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

18/15.03.2009
19/15.03.2009
20/27.04.2009

21/27.04.2009

22/27.04.2009

23/27.04.2009
24/27.04.2009

privind aprobarea infiinŃării ansamblului artistic
“ Datini strămoşeşti”
privind transferarea unor materiale către unităŃile
de cult din comuna Ciohorăni
privind organizarea pazei comunale
privind utilizarea fondului de rulment in anul
2009
privind aprobarea graficului de sedintă al
Consiliului Local Ciohorăni pe trim. II 2009
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local
Ciohorăni nr.59 din 02.10.2008
Privind alegerea preşedintelui de şedinŃă
privind aprobarea actului constitutiv si a
statutului AsociaŃiei de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. IASI
privind transmiterea în folosinŃă gratuită a
Companiei NaŃionale de InvestiŃii CNI SA
terenului în suprafaŃă de 900 m.p. pe durata
construirii obiectivului
“ Sală de educatie fizică”
privind aprobarea documentaŃiei tehnico economice şi a indicatorilor tehnico - economici
pentru obiectivul de investitii „ Construire sediu
primărie in regim P+E"
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, jud. Iasi,
privind aprobarea asocierii comunelor Ciohorăni

11

11

11
11
11

11
10
11

11

11

11
11

11
11

11

11

11

11

11

11

11

11

25.
26.

25/27.04.2009
26/27.04.2009

27.

27/27.04.2009

28.

28/27.04.2009

29.

29/27.04.2009

30.

30/29.05.2009

31.

31/29.05.2009

32.

32/29.05.2009

33.

33/29.05.2009

si Stolniceni Prăjescu in vederea infiinŃării
Asociatiei de Dezvoltare Intecomunitară
Ciohorăni –Stolniceni Prăjescujescu ADIC-SP
privind aprobarea contului de încheiere a
exerciŃiului bugetarla data de 31.12.2008
privind aprobarea achizitionării directe a unui
imobil in comuna Ciohorăni
privind aprobarea intocmirii unor studii de
fezabilitate
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investitii „Construire grădiniŃă sat
Ciohorăni, com. Ciohorăni judetul Iasi ”
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
luna mai 2009
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
Actului constitutiv şi Statutului ASOCIAłIEI
REGIONALE A SERVICIILOR DE APĂ CANAL
IAŞI – ARSACIS
privind aprobarea Actului constitutiv si a
Statutului AsociaŃiei de Dezvoltare
Intercomunitară Ciohorăni –Stolniceni Prăjescu
ADIC-SP
privind aprobarea Proiectului tehnic actualizat
pentru obiectivul de investitii „ Extindere
alimentare cu apă,reŃea de canalizare,constructie
podeŃ, reabilitare pod in com. Ciohorăni,jud. Iaşi"
pentru aprobarea regulamentului privind

11

11

11

11

11
11

11
11

11

11

10

10

10

10

10

10

10

10

34.

34/29.05.2009

35.

35/29.05.2009

36.

36/29.05.2009

37.

37/29.05.2009

38.

38/29.05.2009

39.

39/30.06.2009

40.

40/30.06.2009

41.

41/30.06.2009

42.

42/30.06.2009

43.

43/30.06.2009

44.

44/30.06.2009

organizarea şi desfăşurarea activităŃilor comerciale
privind amenajarea unui muzeu sătesc în comuna
Ciohorăni
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
luna iunie 2009
privind insusirea Procesului verbal de negociere,
a pretului de achizitie a unui imobil situat in
localitatea Ciohorăni
privind suportarea de la bugetul local a
cheltuielilor generate de tratamentul medical al
d-lui Apetrei Mircea
privind acordarea unui ajutor de urgenŃă d-lui
Murau Florin
privind asocierea în participaŃiune între consiliile
locale ale comunelor Ciohorăni si Mirosloveşti în
vederea construirii unei statii de epurare
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, jud. Iasi,
privind aprobarea demolarii unor imobille situate
în localitatea Ciohorăni
privind închiderea spaŃiilor de depozitare a
deşeurilor menajere existente pe raza comunei
Ciohorăni
privind accesarea fondului FEADR pentru
comuna Ciohorăni, judeŃul Iaşi
privind actualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

45.

45/30.06.2009

46.

46/30.06.2009

47.

47/30.06.2009

48.

48/28.08.2009

49.
50.

51.

52.

53.

49/28.08.2009
50/28.08.2009

51/28.08.2009

52/28.08.2009

53/28.08.2009

Ciohorăni
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local
Ciohorăni nr.41 din 02.11.2007
privind aprobarea graficului de sedintă al
Consiliului Local Ciohorăni pe trim. III 2009
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
luna iulie 2009
Privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru
luna august 2009
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, jud. Iaşi,
privind aprobarea Programului de înlocuire sau
de completare a sistemelor clasice de încălzire cu
sisteme care utilizează energie solară, energie
geotermală şi energie eoliana ori alte sisteme care
conduc la îmbunătăŃirea calităŃii aerului, apei şi
solului şi conŃinutul contractului de mandat
privind implementarea proiectului “ PerformanŃe
în administraŃie pentru tine “ finanŃat prin fonduri
europene nerambursabile - Programul OperaŃional
de Dezvoltare a CapacităŃii Administrative
privind trecerea din domeniul privat al comunei
Ciohorăni în domeniul public al comunei
Ciohorăni a unor terenuri
privind completarea anexei la H.C.L. nr.35/2005
inventarul bunurilor care apartin domeniului
public al comunei Ciohorăni

11

11

11

11

11

11

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

54.

55.
56.
57.

54/28.08.2009

55/28.08.2009
56/28.08.2009
57/28.08.2009

58.

58/23.10.2009

59.

59/23.10.2009

60.

60/23.10.2009

61.

61/23.10.2009

62.

62/23.10.2009

63.

63/23.10.2009

64.

64/23.10.2009

privind aprobarea înfiinŃării în cadrul aparatului
de specialitate al primarului a unui post de
mediator sanitar
privind modificarea Hotararii Consiliului Local
Ciohorăni nr.44 din 02.11.2007
privind alegerea presedintelui de şedinŃă pentru
luna septembrie 2009
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, jud. Iasi,
privind alegerea presedintelui de sedinŃă pentru
sedinta ordinară a Consiliului Local Ciohorăni din
luna octombrie 2009
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
aplicabile anului 2010
privind accesarea fondurilor prin ,, Programul
naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin
realizarea de spaŃii verzi în localităŃi prin Fondul
pentru Mediu”
privind aprobarea graficului de sedintă al
Consiliului LocalCiohorăni pe trim. IV 2009
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, jud. Iasi,
privind aprobarea contractului de delegare a
gestiunii serviciilor de apă şi canal dintre
ARSACIS şi APA VITAL SA si a politicii tarifare
privind aprobarea intocmirii Studiului de
fezabilitate, studiului geotehnic şi studiului

9

9

9

9

9

9

9
10

9
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

65.

65/23.10.2009

66.

66/23.10.2009

67.

67/30.11.2009

68.

68/30.11.2009

69.

69/30.11.2009

70.

70/30.11.2009

71.

71/17.12.2009

72.

72/17.12.2009

73.

73/17.12.2009

74.

74/17.12.2009

75.

75/17.12.2009

topografic pentru obiectivul de investiŃii “
Modernizare prin împetruire drumuri agricole şi
forestiere în localitatea Ciohorăni, jud. Iaşi”
privind alegerea presedintelui de sedinŃă

10

10

privind respingerea plângerii prealabile formulate
de S.C. Energia Eoliană Service S.R.L.
privind înfiinŃarera comisiei de avizare a cererilor
de organizare a adunărilor publice
privind aprobarea proiectului “Paşi spre o
primărie europeană ” şi acordului de parteneriat
încheiat pentru depunerea şi susŃinerea aplicaŃiei
privind alegerea presedintelui de sedinŃă

10

8

11

11

11

11

11

11

privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, jud. Iaşi, pe
trim.IV
privind aprobarea sumelor necesare sarbătorii
pomului de iarnă
privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizarecătre S.C. APA
VITAL S.A.
privind aprobarea modificărilor la Actul
Constitutiv şi Statutul ARSACIS
privind aprobarea graficului de sedintă al
Consiliului LocalCiohorăni pe trim. I anul 2010
privind aprobarea modificarilor la Contractul de

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

76.

76/17.12.2009

77.
78.

77/17.12.2009
78/17.12.2009

delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, jud. Iaşi, pe
trim.IV 2009
privind alegerea presedintelui de sedinŃă
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, jud. Iaşi, pe
trim.IV 2009

11

11

11
11

11
11

HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN ANUL 2008
Nr.
Crt.

1

2

3
4

5

6
7

Numărul hotărârii şi
data adoptării

1/31.01.2008

2/31.01.2008

3/31.01.2008
4/31.01.2008

5/31.01.2009

6/31.01.2009
7/31.01.2008

Titlul actului

privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Ciohorăni pentru anul 2008
privind aprobarea Planului de ocupare a
functiilor publice din aparatul de specialitate al
primarului pentru anul 2008
privind utilizarea fondului de rulment in anul
2008
privind acordarea unui ajutoar de urgenŃă , in
sumă de 400 lei, d-lui Molotac Nicu , domiciliat in
comuna Ciohorăni.
privind aprobarea de principiu a asocierii între
comuna Ciohorăni şi alte localităŃi în vederea
înfiinŃării “AsociaŃiei de dezvoltare
intercomunitară pentru serviciul de salubrizare”.
Privind participarea comunei Ciohorăni la
capitalul social al S.C. Apa Vital S.A.
Privind aprobarea agajării, pe perioadă
determinată,a unui număr de 20 muncitori

Nr. consilieri
prezenŃi la
lucrările
şedintei

Numărul de
voturi cu care a
fost adoptată
hotărarea

11

11

11

11

11

10

11

11

11

11

11

11

11

11

ObservaŃii

8

8/31.01.2008

9

9/31.01.2008

10

10//29.02.2008

11

12

13

14

11/29.02.2009

12/29.02.2008

13/29.02.2008

14/29.02.2008

necalificaŃi în cadrul serviciului public de
gospodărire comunală
Privind aprobarea demolării unui corp de clădire
situat în T-17 C.c. 1077
Privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru
luna februarie 2008
privind aprobarea documentaŃiei tehnico –
economice şi a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul „ Modernizare drumuri
interioare”
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de
FuncŃii a aparatului de specialitate al Primarului
comunei Ciohorăni
privind aprobarea procedurilor de analiză a
oportunităŃii realizării unui parc eolian pe raza
comunei Ciohorăni
privind acordarea avizului de principiu pentru
participarea comunei Ciohorăni la Proiectul
privind infiintarea unui echipaj de prim ajutor
cu capacitate de evacuare (PA-T- SMURD) pentru
zona Paşcani
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului
public de salubrizare ,a Regulamentul de delegare
a gestiunii serviciului public de salubrizare, a
studiului de oportunitate si a caietului de sarcini
pentru serviciului public de salubrizare din
comuna Ciohorăni

11
11

11
11

11

10

11

11

11

11

11

11

11

11

15
16
17

18

15/29.02.2008
16/31.03.2008
17/31.03.2008

18/31.03.2008

19

19/31.03.2008

20

20/31.03.2008

21
22
23
24
25

21/31.03.2008
22/31.03.2008
23/31.03.2008
24/19.05.2008
25/19.05.2008

privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru
luna martie 2008
Privind utilizarea fondului de investiŃii alocat în
trim.I 2008
privind insusirea procesului verbal de recepŃie la
terminarea lucrărilor pentru obiectivul de
investiŃii ,, Imbrăcăminti bituminoase usoare pe
DC 105 Ciohorăni – Cozmeşti Km 0+000- 2+000,00
”
privind aprobarea Planului de actiune privind
îmbunătătirea situaŃiei romilor din comuna
Ciohorăni
Privind aprobarea taxei de păşunat pentru anul
2008
Privind aprobarea majorării bugetului de venituri
şi cheltuieli precum şi aprobarea unor transferuri
bugetare în cadrul bugetului comunei Ciohorăni
Privind suplimentarea fondului alocat pentru
achizitionarea unui tractor multifuncŃional
Privind aprobarea graficului de şedinŃă a
Consiliului Local Ciohorăni pe trim II 2008
Privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru
luna aprilie 2008
Privind aprobarea contului de încheiere a
exercitiului bugetar la data de 31.12.2007
privind interzicerea circulatiei vehicolelor cu
tractiune animală, în mod nejustificat, pe

11

11

11

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

26

27

28
29

26/19.05.2008

27/19.05.2008

28/19.05.2008
29/19.05.2008

30

30/19.05.2008

31

31/19.05.2008

32

32/18.06.2008

33

33/18.06.2008

34

34/18.06.2008

35
36

35/18.06.2008
36/18.06.2008

drumurile de exploatare a terenurilor agricole
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, jud. Iasi, pentru
trim. II anul 2008
Privind aprobarea unor transferuri bugetare în
cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Ciohorăni
Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local
Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investiŃii “ Construire Cămin
cultural, sat Ciohorăni, com. Ciohorăni, jud. Iaşi”
Privind aprobarea extinderii reŃelei de gaze
naturale în localitatea Ciohorăni
privind acordarea de compensatii in bani pentru
timpul efectiv de lucru prestat la activitătile
prevăzute in Progrmul serviciului Voluntar
pentu Situatii de UrgenŃă Ciohorăni
Privind alegerea membrilor comisiei de validare a
Consiliului Local Ciohorăni
Privind validarea mandatelor consilierilor
Consiliului Local Ciohorăni
Privind declararea Consiliului Local al comunei
Ciohorăni legal constituit
Privind alegerea preşedintelui de şedinŃă
Privind alegerea viceprimarului comunei
Ciohorăni

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

11

11

11
11

11
11

37

38
39
40

41
42
43
44

45
46

47

37/18.06.2008

38/24.06.2008
39/18.07.2008
40/18.07.2008

41/18.07.2008
42/18.07.2008
43/18.07.2008
44/12.09.2008

45/12.09.2008
46/12.09.2008

47/12.09.2008

privind aprobarea constituirii şi componenŃei
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
com. Ciohorăni
Privind aprobarea graficului de şedinŃă al
Consiliului Local Ciohorăni pe trim.III2008
Privind aprobarea înfiinŃării unui post de casier în
cadrul aparatului de specialitatea al primarului
Privind aprobarea asocierii Consiliului Local
Ciohorăni în vederea înfiinŃării Biroului
Management Proiecte cu FinanŃare Internațională
Privind aprobarea cumpărării unui teren în
vederea construirii unui sediu de primărie
Privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Ciohorăni
Privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru
luna august 2008
Privind aprobarea studiului de fezabilitate al
proiectului “ Construire bază sportivă” precum şi
a altor măsuri necesare implementării acestuia
Privind aprobarea cofinanŃării proiectului”
Construire bază sportivă”
privind interzicerea stationării voluntare a
vehicolelor cu tractiune animală,a masinilor si
utilajelor agricole pe drumurile publice sau pe
domeniul public al comunei Ciohorăni in dreptul
magazinelor si unitătilor de alimentatie publică
privind modificarea si completarea hotararii

11

11

9

9

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

10

10

48

49
50

51

52

48/12.09.2008

49/12.09.2008
50/12.09.2008

51/12.09.208

52/12.09.2008

53

53/12.09.2008

54

54/12.09.2008

55

55/12.09.2008

Consiliului Local Ciohorăni nr. 14 din 08.06.2007
privind aprobarea Regulamentului de organizare
si functionare a Consiliului Local al comunei
Ciohorăni
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, jud. Iasi, pe trim.
III 2008
Privind stabilirera impozitelor şi taxelor locale
aplicabile anului 2009
privind aprobarea asocierii Consiliilor Locale ale
comunelor Ciohorăni, Motca , Miroslovesti
,Cristesti si Stolniceni - Prăjescu in vederea
infiintării Biroului Management Proiecte cu
FinanŃare Internatională
Privind aprobarea infiinŃării unui post de manager
de proiect în cadrul aparatului de specialitate al
primarului
Privind aprobarea finanŃării unor cheltuieli ale
Asociatiei Sportive Viitorul Ciohorăni
Privind aprobarea întocmirii unor studii de
fezabilitate
Privind aprobarea achizitionării lunare a unei
cantităŃi de motorină pentru efectuarea unor
lucrări de reparare şi intreŃinere a drumurilor
comunale
Privind aprobarea graficului de şedinŃă a
Consiliului Local Ciohorăni pe trim. IV 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
10

10
10

10

10

10

10

56
57

58
59

60

61

62

63
64

65

56/12.09.2008
57/02.10.2008

58/02.10.2008
59//02.10.2008

60/02.10.2008

61/31.10.2008

62/31.10.2008

63/31.10.2008
64/31.10.2008

65/13.11.2008

Privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru
luna octombrie 2008
Privind aprobarea angajării unui număr de 20
muncitori necalificaŃi în cadrul serviciului public
de gospodărire comunală
Privind accesarea fondului FEADR pentru
comuna Ciohorăni
Privind constituirea unităŃii locale de sprijin
împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a
zoonozelor
Privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Local Ciohorăni în Consiliul de
administraŃie al Scolii cu Cl. I-VII Ciohorăni
Privind aprobarea propunerii der clasificare în
categoria drumurilor judfeŃene a unui drum
comunal din comuna Ciohorăni
Privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Ciohorăni, jud. Iaşi, pe
trim.IV 2008
Privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru
luna noiembrie 2008
Privind aprobarea studiului de fezabilitatea
pentru obiectivul de investiŃii “ Extindere reŃele
electrice ]n yona PTA 2 şi PTA 5 Ciohorăni, loc.
Ciohorăni, jud. Iaşi
Privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local Ciohorăni, jud. Iaşi,

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7

7

66

66/29.11.2008

67

67/29.11.2008

68

68/29.11.2008

69

70

71

72
73

69/29.11.2008

70/29.11.2008

71/29.11.2008

72/29.11.2008
73/29.11.2008

pe trim.IV2008
Privind aprobarea construirii obiectivului de
investitii” Sediu de primărie” in T- 17 C.C. 1086
Privind participarea Consiliului local Ciohorăni în
cadrul proiectului local AMARI CULTURA
Privind aprobarea Planului de ocupare a
funcŃiilor publice din aparatul de specialitate al
primarului pentru anul 2009
Privind aprobarea înfiinŃării unui post de referent
cultural în cadrul aparatului de specialitate al
primarului
privind aprobarea studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investitii “Modernizare
drumnuri interioare, centru L=535 m, Ulita Popa
=220m Ulita Stejărel L=170m Ulita Luca L=150m,
Rangu - Pârău L =130 m , Cioate L= 1400 m
Adunării si legătura Adunarii cu Cioate L =415 m,
Sârgheni =380m, Coastă L= 600 m, Siliste L=400 m
com.Ciohorăni, jud Iaşi”
privind aprobarea prelungirii contractelor
individuale de muncă pe durată determinată
pentru doi muncitori necalificaŃi din cadrul
serviciului public de gospodărire comunală
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Ciohorăni, pe trim. IV 2008
Privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru
luna decembrie 2008

10
10

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

74

7411/27.12.2008

75

75/27.12.2008

76

77

76/27.12.2008

77/27.12.2008

Privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe trim.IV 2008
Privind acordarea unor indemnizatii membrilor
serviciului Voluntar pentru SituaŃii de UrgenŃă
Iaşi
Privind aprobarea graficului de şedinŃă a
Consiliului Local Ciohorăni pe trim.I 2009
Privind alegerea preşedintelui de şedinŃă pentru
luna ianuarie 2009

11

11

11

11

11

11

11

11

