ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA GHERAE$TI

PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei GherdeSti, judelul Neam1,
in Sedinld ',extraordinard de indatd"
Ec. Pavel BERE$OAE, Primar al comunei Ghertre$ti, judetul Neaml;
In temeiul dispoziliilor art. 133, alin. l, art. 134, alin. l, lit, a, alin. 5, aft. 135, art. 155, alin. l, lit.
b, art. l96,alin. l, lit. b din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Administrativ:

DISPUN:

Art.l. Se convoacA Consiliul Local al comunei Gherdegti, judelul Neam1, in data de
l0 seplembrie 2020, ora 8,30 la Sala de Festivitdli, satul Gherdeqti, Comuna GherdeSti, judelul
Neam!,,.

Aft.2. ( l) Proiectul ordinei de zi a qedinlei este cuprins in anexa care face parte integrantA
din prezenta d ispozilie.
(2) Proiectele de hotdrire inscrise pe proiectul ordinei de zi, indeplinesc condiliile
prevdzute de art. 136, alin. 8 din Ordonan{a de Urgen!6 a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
Administrativ.
Ar1.3. Materialele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primiriei Comunei
Gherde;ti, Compartiment Secretar general, in format letric.
Art.4. Proiectele de hotirdre inscrise pe proiectul ordinei de zi au fost transmise spre
avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, pe domenii de activitate.
Arr.5. Amendamentele cu privire Ia proiectele de hotdrdre se vor formula in scris gi se vor
depune la secretarul general al Comunei Gher[e;ti, pana cel tarziu la data de 10.09.2020.
Ar1.6. Secretarul general al comunei va comunica prezenta persoanelor, instituliilor 5i
autorit6ti lor interesate.
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Avizat pentru legalitate
Secrelar general al comunei,
PAl6nceanu Marcela

Anexd la Dispozilia Primarului Comunei Gherleqti nr.258 din 09.09.2020

PROIECT ORDINE DB ZI

l.

PROIECT DE HOTARARE privind alegerea pregedintelui de gedinld.
Iniliator: Primar, Ec. Pavel Beregoae.

2.PROIECT DE HOTARARF. privind aprobareo neasumdrii responsabilitdlilor
organizdrii procedurilor de alribuire a conlractelor,/acordurilor * cadru pentru achizilia
produselor oferenle programului pentru qcoli al Rominiei, in periooda 2017 - 2023, si a
contraclelor/ocordurilor - cadru de preslare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educalive,
la nivelul unildlii administrativ - leritoriale Comuna GherdeEti, jude(ul Neaml,
Iniliator: Primar, ec. Pavel Beregoae.

3.

PROIECT DE HOTARARE privind alocarea unor fonduri pentru sus{inerea
activitAtii sportive, Asociatiei Sportive $colare "CUTEZATORII", din cornuna
Gherdeqti, judelul Neaml
Iniliator: Primar, ec. Pavel Beregoae.
4. PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea sumei de 10.000 lei pentru Parohia
Oftodoxa, din comuna Gheraegti, judelul Neaml
Iniliator: Primar, ec. Pavel Bereqoae.
5. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului Local al
Comunei Gherdeqti, in Consiliul de Administra{ie al $colii Gimnaziale, comuna Cherdegti.
Iniliator: Primar, ec. Pavel Beregoae.
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