
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA BALTATESTI
PRIMAR

D I S P O Z I T I E
privind convocarea de îndată a Consiliului 

Local in sedința “extraordinară”pentru data de 06.01.2022

             Primarul comunei Baltatesti , judetul Neamt;
           In conformitate cu prevederile art. 133  alin (2), lit.a,  art. 134, alin (1), lit.a ,
alin.(2),  alin.(4), alin.(5), precum și art.196 alin.(1) lit.b  din OUG nr.57/2019, 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E:

             Art.1. – (1) Se convoaca de îndată Consiliul Local al comunei Bălțătești
in sedinta « extraordinară »  pentru ziua de  6 ianuarie 2022, ora  13,00, la  sediul
Primăriei comunei  Bălțătești. 
         (2)  Proiectul ordinei de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.
              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, însoțite de documentele
prevăzute de lege, vor fi transmise celor trei comisii de specialitate ale consiliului
local,  care vor prezenta rapoartele de avizare până la data de 06.01.2022, ora 10,00
la  secretarul comunei.
             Art.4. -  Consilierii locali pot formula şi depune amendamente asupra
proiectelor  de  hotărâri   până  la  data  de   06.01.2022,  ora  10,00   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.1                                                                   Contrasemnează pentru
     DIN  04.01.2022                                                             legalitate,
                                                                                  Secretar general, Ursache Elena



                                                         Anexă la Dispoziția
                                                                                                                                                 

                                                                                                                Nr.1  din 04.01.2022

PROIECTUL ORDINEI  DE ZI
a şedinţei „extraordinară” cu convocare de îndată din data de

 04.01.2021, ora 13,00

Nr.
Crt

Matarialele supuse dezbaterii şi aprobării Iniţiator

1 Proiect de hotărâre privind  acoperirea definitivă a deficitului 
secțiunii  de dezvoltare din excedentul bugetului local al anilor 
precedenți

primar

 
PRIMAR,

ACOZMEI EMILIA
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