
ROMANIA
                                                                               JUDETUL NEAMT                         

COMUNA BALTATESTI
PRIMAR

D I S P O Z I T I E
privind convocarea Consiliului 

Local in sedin a “ordinară”ț

             Primarul comunei Baltatesti , judetul Neamt;
           In conformitate cu prevederile art. 133  alin (1) , art. 134, alin (1), lit.a , alin.
(2),  alin.(3) lit.a , alin.(5), precum i art.196 alin.(1) lit.b  din OUG nr.57/2019, ș
privind Codul Administrativ, 

D I S P U N E:

             Art.1. – (1) Se convoaca Consiliul Local in sedinta ordinară  pentru ziua
de  28.04.2020, ora  16,30, la  sediul Căminului cultural Băl ăte ti . ț ș
         (2)  Proiectul ordinei de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispozi ie.ț
              Art.2 -  Materiale înscrise  pe  ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia
consilierilor  locali la sediul primăriei.
              Art.3.- Proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi, înso ite de documenteleț
prevăzute de lege, vor fi transmise celor trei comisii de specialitate ale consiliului
local,  care vor prezenta rapoartele de avizare până la data de 28.04.2020, ora 14,00
la  secretarul comunei.
             Art.4. -  Consilierii locali pot formula şi depune amendamente asupra
proiectelor  de  hotărâri   până  la  data  de   28.04.2020,  ora  14,00   la  secretarul
comunei.

  Art.5.  (1) Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa  locuitorilor proiectul
ordinei de zi şi va asigura convocarea consilierilor locali. 
               (2) Prezenta dispoziţie va fi  înaintată autorităţilor  şi  persoanelor
interesate.

PRIMAR,
EMILIA ACOZMEI  

     NR.41                                                                       Avizat pentru legalitate,
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                                                                Anexă la Dispozi iaț
                                                                                                                                                 

                                                                                                                Nr.41 din 21.04.2020

PROIECTUL ORDINEI  DE ZI
a şedinţei ordinare din data de 28.04.2020, ora 16,30

Nr.
Crt

Matarialele supuse dezbaterii şi
aprobării

Iniţiator

1 Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-
economici i a devizului reactualizat pentru obiectivul de ș
investi ie „Modernizare drumuri în localitatea Băl ăte ti, ț ț ș
amenajare i sistematizare verticală, parcare la coala cu clasele ș Ș
I-VIII Băl ăte ti, jud.Neam ”, rest executat.ț ș ț

primar

2. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui ajutor de urgen ă.ț primar

3.

Proiect de hotărâre privind alegerea pre edintelui de edin ăș ș ț primar

3. Întrebări, interpelări.

 

PRIMAR,
ACOZMEI EMILIA
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