ROMANIA

PRIMARUL COMUNEI SINE$TI
JUDETUL IA$I
Tel/fax : 0232-325100 cod postal 707450

DISPOZITIE Nr.81
privind convocarea Consiliului localal comunei SINESTI judetul IASI in sedinta extraordinard
pentru data de 16 martie 2020
Primarul comunei Sine$ti judeful lasi,
Avand in vedere prerogativele stabilite de lege de a convoca Consiliul local in $edinle ordinare $i
extraord inare.
ln conformitate cu dispoztiile art.133 alin.(2), lit.a) coroborat cu art.134 alin.(1) lit."a" $i in temeiul

art.196 alin.(1) lit."b" din OUG.nr, 57/2019 privind Codul administrativ,

,

DISPUNE:

Art. 1.(1)SeconvoacaConsiliul local Sine;tijudelul la$i,in$edinla publica extraordinara pentrudatade
16 martie 2020 la ora: 08,00.

(2) LucrArile $edinlei vor avea loc loc in sala de sedinle a Primdriei locale Sinegti judelul la$i cu
ordinea de zi prevazuta in Anexa nr, 1, parte integranta din prezenta dispozifie.

'Art. 2. Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local este adus la cuno$tinla locuitorilor comunei,
prin afiiarea pe pagina de internet a unitaliiadministrativ-teritoriale si avizierul primbriei locale.
Art. 3. Documentele inscrise in proiectul ordinei de zi a gedin;ei sunt puse la dispozilia consilierilor locali
atat in original, spre consultare direct la Punctul de informare cetaleni, persoana de contact Carcea Melania cat $i
in copie, prin afi$area acestora pe site-ul propriu ori la sediul Consiliului Local.

Art.4. Consilierii locali potrivit art. 134, alin. (5) lit, ,,f'din O.U.G. n(.5712019 privind Codul Administrativ,
pot formula $i depune amendamente asupra proiectelor de hotdreri inscrise pe proiectul ordinii de zi.
Art. 5. Proiectele de hot5rari inscrise pe ordinea de zi, insolite de documentele prevdzute de lege, se
se vor trimite spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local
.

Art. 6. Prezenta dispozilie poate fi atacatd potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr.55412004. cu modificarile )i completirile ulterioare.

.
.
.

Art.7. Secretarul comunei va asigura publicitatea
-consilierilor locali spre stiinld

gi va

comunica prezenta dispozitie:

-responsabilului cu pagina de rnternet a primariei locale
-lnstitutiei Prefectului judetului lasi, pentru controlul legalitdfii,

PRIMAR,
Petru Holicov
Contrasemnat conf.art.243 a n.1
lit "a"dln OUG nr.5712019

J)
al

q

Data: 10 mafiie 2020

SECRETAR GENERAL,
Jur. Nancy Loghin

Anexa la Dispozitia nr.81 din 10.03.2020

PROTECTUL
ordinii de zi a $edinlei extraordinare a Consiliului local al comunei Sineqti,
judelul la$i din data de 16 manie 2020

PRIMAR,

