
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA GHERAE$TI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei GherdeSli, iudelul Neaml'

in sedinld "ordinard"

Ec. Pavel BERE$OAE, Primar al comunei Gher6egti, judelul Neaml;

in temeiut dispoligiilor art. l33,alin. 1,an. 134, alin. l, lit. a, alin. 5, art. 135, art. l55,alin. l,lit.
b, art. l96,alin. l,lit. b din ordonanla de urgenta a Guvemului nr.5712019 privind codul Administrativ:

DISPUN:

Art.1 . Se convoac[ Consiliul Local al comunei Gheriegti, judelul Neam!, in data de

24 iunie 2020, ora 14,00 la sata de Festivildli, salul GherdeEti, comuna Gherdeqti, iudelul
Neaml,.

Art.2. (l) Proiectul ordinei de zi a gedinJei este cuprins in anexa care face parte integrantd

din prezenta dispozilie.' (2) proiecteie de hotar6re inscrise pe proiectul ordinei de zi, indeplinesc condiliile

prevdzuie de art. 136, alin. 8 din Ordonanla de Urgent[ a Guvemului nr.57/2019 privind Codul

Administrativ.
Art.3. Materialele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primlriei Comunei

Gher6eqti, Compartiment Secretar general, in format letric.

Art.4. Pioiectele de hotlrAre inscrise pe proiectul ordinei de zi au fost transmise spre

avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherheqti, pe domenii de activitate..

Art.5. Amendamentele cu privire la proiectele de hot[rare se vor formula in scris 9i se vor

depune la secretarul general al Comunei Gherdegti, pdnd cel tarziu la data de 24.06.2020.

Art.6. Secretrul general al comunei va comunica prezenla persoanelor, instituliilor 9i

autoritaiilor interesate.

NR. l9l
Din 18.06.2020

Ex. 4
Ds. Dispozitii 2020

PRIMAR.

,{IMAR ,""*',?ff :i', :,' :'*', 
" 4



Anexd la Dispozilia Primarului Comunei Gherdeqti nr. l9l din 18.06.2020

PROIECT ORDINE DE Zt

I.pROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru

inregistrarea, evidenla gi radierea vehiculelor pentru care existl obligativitatea inregistrarii, de pe

raza administrativ- teritorial6 a Comunei Gherae$ti, judelul Neam1.

lnitiator: Primar, ec. Pavel Beregoae. - - C I' C2 qi C3

2.pROlECT DE HOTAneRE privind aprobarea Actului AdiJional nr. 37 la Contractul de delegare

nr. 48/2009 ce cuprinde rrlodifi"ur.r prelului pentru apa potabilS produsd, transponata $i

distribuitA, a prelului pentru apa industriall, a tarifului pentru canalizare Ei a tarifului pentru

epurare, pentru intreaga arie de operare.
Initiator: Primar, ec. Pavel Beregoae. - C I' C2 Si C3

3.pROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru

perioada 2020-2024.
lniliator: Primar, ec. Pavel Beregoae. - - C l, C2 qi C3

4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea notei conceptuale 9i a temei de proiectare

oentru obiectivul de investilii ';enorc,crlnc,5t C1NSTRUIRE $ANTURI BET2NATE PE
'|TMDA 

COBZARU, ivrIl. Srn COl BUJORULU $ STRADA ANDIVEI' lN SATUL

G H E R,{ E$T I, C O MUN A G H E R/{ E $T I, J U D ET U L N EA Mf '.
Initiator: Primar, ec. Pavel Bereqoae. - -Cl,C2qi C3

5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane,

materiale qi financiare destinate prevenirii gi gestiondrii situaliilor de urgenle pe anul 2020.

Initiator: Primar, ec. Pavel Beregoae. - C I . C2 qi C3

6. PROIECT DE HOTARARE privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanJie din partea

F.N.G.C.I.M.M. SA - IFN qi aprobarea pldlii comisionului de garantare.

lniliator: Primar, ec. Pavel Beregoae.

7. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea bugetului local pe anul 2020 prin virari de

credite bugetare intre capitole 9i pe trimestre. -Cl,C29i C3

lniliator: Primar, ec. Pavel Beregoae.

8. intreblri li interpeldri.

Primarul Comunei Gher6egti, AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretar seneral al Comunei Cherdesti, 1l

rri'arcelaPALANCEANU rr$

/

C I - Comisia economico-sociald, buget, finante;

C2 - Comisia pentru culturi, culte, sanatate gi familie, munci 9i proteclie sociald, sport

C3 - Comisia juridicE


