
ROMANIA
JUDETUL NEAJ\47

COMUNA GHERAE$TI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei GhetdeSti' judelul Neaml'

i n S edin 1d " exlrao r din ard "

Pavel BERE$OAE, Primar al comunei Gherieqti, judelul Neaml;

i. t.."iJffi"ri1iitor art- t::, atin. l, art. 134, aiin. t, tit. a, alin. 5, art. 135, art._155, alin. 1,lit.

U, 
"rt. 

f S6, 
"fi.. 

l, lit. b din Ordo;anla de UrgenlA a Guvemului nr' 5712019 privind Codul Administrativ'

cu modific6rile gi complet6rile ulterioare:

DISPUN:

Art.1. Se convoac6 Consiliul Local al comunei Gherdegti, judelut Neanil, in data de

12 IULIE 2022, ora 8,00 la Cenrrul de Culturd si Crea(ie, din satul Gherdeqti, Comuna

Gherdeqti, judelul Neam1.
i,i.i. tfj proiectui ordinei de zi a Eedinlei este cuprins in anexa care face parte integranti

din prezenta dispozilie.
(2) Proiectete de hotdrdre inscrise pe

previzute de art. 136, atin. 8 din Ordonanla de

Administrativ.

proiectul ordinei de zi, indeplinesc condiliile

Urgenp a Guvernului nr.57l2Ol9 privind Codul

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

Gherdegti, Compartiment Secretar general, in format letric'

Art.4. proiectele de hotdraie insciise pe proiectul ordinei de zi au fost transmise spre

avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gher[eqti' pe dom^enii de activitate.

Art.5.Amendamentelecuprivirelaproiecteledehotdrdresevortbrmulalnscrls'lsevor
d"prn" tu r".."turul general al Com.unei Ghirdeqti, pinl cel tArziu la data de 12'07 '2022'

Art.6. Secretarul general al comunei va comunica prezenta persoanelor, instituliilor 9i

autoritAli lor interesate.

NR. 261

Din 08.07.2022

Ex. 4
Ds. Dispozilii 2022

Avizat pentru legalitate

Secretar general al comunei,
lata""r*"ffi

)
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Anexd la Dispozilia Primarului Comunei GherieEti nr. 261 din 08.07.2022

PROIECT ORDINE DE ZI

I.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 qi

modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2022. - Cl ' C2, C3

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

2.pROIECT DE HOTARARE privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru

suslinerea activitelii sportive, clubului Sportiv "BIRUINIA" , din comuna Gherdegti, judelul

Neam!. - Cl, C2, C3
Initiator: Primar, Pavel Beregoae.

3.pROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executirii lucrdrilor de reparalii 9i

completare a conductelor de scurgere a apei meteorice, situate pe strada $tofan cel Mare, sat

Gher6egti gi alocarea din bugetul local a surielor. - C I ' C2, C3

lniliator: Primar, Pavel Beregoae.

4. intrebiri $i interpeleri'

Cl - Comisia economico-socialA, buget, finanle; 'l'

C2 - Comisia pentru culturd, culte, sAnAtate gi familie, munch 9i proteclie socia[6, sport

C3 - Comisia juridici

SECRETAR GENERAL,

Marcela Pll6nceanu

PRIMAR,


