ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA DRAGOMIREȘTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local Dragomirești în şedinţă ordinară
Primarul comunei Dragomirești, judeţul Neamţ;
În temeiul dispozițiilor art. 133 alin (1), art. 134 alin (1) lit. a) și alin (5) şi ale
art. 135 alin (1), alin (3) şi alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN
Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Dragomirești în şedinţă
ordinară în data de 18.02.2021, ora 1100, la sediul Primăriei comunei Dragomirești.
Art. 2. Proiectele de hotărâri și repartizarea acestora spre avizare către
comisiile de specialitate ale consiliului local sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi,
anexă la prezenta dispoziţie.
Art. 3. Consilierii locali pot formula şi depune amendamente la proiectele de
hotărâre pâna la data desfăşurării şedinţei de Consiliu Local.
Art. 4. Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziţia
consilierilor locali în format letric sau în format electronic pe adresa de e-mail
comunicată de către aceştia.
Art. 5. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei
dispoziţii tuturor persoanelor și autorităților interesate.

Primar,
Ion IONIȚĂ

Avizat,
Secretar general
Teodor GUȚU
Nr. 30
Din 12.02.2021

Anexă la Dispoziţia primarului nr. _30_ din _12.02._2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a Consiliului Local Dragomirești
din data de 18.02.2021 și repartizarea spre avizare a proiectelor de hotărâri
către comisiile de specialitate ale consiliului local

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
Nr.
crt.
1.

2.

Proiectele de hotărâri

Comisia avizatoare

Hotărâre privind aprobarea contului de execuție a
bugetului comunei Dragomirești la data de 31.12.2020,
inițiator – Primar Ion Ioniță
Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.
43 din 29.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2021, inițiator – Primar Ion Ioniță

Comisia
buget-finanțe și
Comisia învățământ
Comisia
buget-finanțe și
Comisia juridică

II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului

Primar,
Ion IONIȚĂ

Secretar general,
Teodor GUȚU

