
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COML'NA GHERAE$TI
PRIMAR

I

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei GherdeSti, judelul Neam{,

in Sedinld "ordinard"

Fc. Pavel BERE$OAE, Primar al comunei Gherleqti, judelul Neaml;
In temeiul dispoziliilor art. 133, alin. I, art. 134, alin. l, lit. a, alin. 5, art. 135, art. 155, alin. l, lit.

b, art. 196, alin. l, lit. b din Ordonanla de Urgenp a Guvemului nr. 5712019 privind Codul Administrativ,
cu modific6rile qi completlrile ulterioare:

DISPUN:

Art.l. Se convoacd Consiliul Local al comunei Gherdegti, judetul Neaml, in data de
27 iunie 2022, ora 14,00 la Ce trul de Culturd Ei Creolie, din salul Gherdeqti, Comuna
GherdeSti, jude!ul Neaml.

Art.2. (l) Proiectul ordinei de zi a qedinlei este cuprins in anexa care face parte integranti
din prezenta dispozilie.

(2) Proiectele de hotf,rdre inscrise pe proiectul ordinei de zi, indeplinesc condiliile
prevdzute de art. 136, alin. 8 din Ordonanfa de Urgent[ a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
Administrativ.

Art.3. Materialele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primdriei Comunei
Gherdegti, Compartiment Secretar general, in format letric.

Art.4. Proiectele de hotirAre inscrise pe proiectul ordinei de zi au fost transmise spre
avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti, pe domenii de activitate.

Art.5. Amendamentele cu frivire la proiectele de hotdrAre se vor formula in scris qi se vor
depune la secretarul general al Comunei Gher[egti, pdnl cel t6rziu la data de 27.06.2022.

Art.6. Secretarul general al comunei va comunica prezenta persoanelor, instituJiilor gi

autoritd!ilor interesate.

PRIMAR,
Ec. Pavel BERE$OAE

NR. 247

Din 21.06.2022

Ex. 4
Ds. Dispozilii 2022

Avizat penhu legalitate
Secretar general al comunei,

PAlenceanylMarcela

,W
)

/



Anexd la Dispozi{ia Primarului Comunei Gher[egti nr.247 din 21.06.2022

PROIECT ORDINE DE ZI

LPROIECT DE HOTARARE privind alocarea de la bugetul local al Comunei Gherdeqti,
gi repartizarea unor fonduri pentru cultele religioase de pe raza comunei Gherdegti, judetul Neam[.
- Cl, C2, C3 - Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea realizirii investiliei qi a indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul de investitie "Amenajare, reabilitare gi modernizare trotuar,
sat TETCANT',. - Cl, C2, C3

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea realizitrii investiliei 9i a indicatorilor

tehnico - economici pentru obiectivul de investilie "Amenajare, reabilitare gi modernizare trotuar,
sat GHERAE$TII NOI". - Cl, C2, C3

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea realizdrii lucrdrilor de "Extindere retea

de distributie a energiei electrice LEA pe strada Tineretului, sat Gherae$tit comuna Ghertreqti,
jude{ul NeamJ", aNotei conceptuale gi Temei de proiectare. -Cl,C2,C3

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea realizirii lucrdrilor de "Extindere relea

de distributie a energiei electrice LEA pe strada Speranlei, sat Gherdegti, comuna Gherlegti,
judetul Neam1" , a Notei conceptuale Ei Temei de proiectare. - C 1 , C2, C3
Initiator: Primar, Pavel Beregoae.

6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobare a realizitiii lucrarilor de "Extindere relea
de distribulie a energiei electrice LEA pe strada Orizontului, sat Tetcani, comuna Gherleqti,
judelul Neam|" , a Notei conceptuale gi Temei de proiectare. - Cl, C2, C3
Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

T.PROIECT DE HOTARARE privind transformarea unor funclii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gherdeqti. - Cl, C2, C3
Iniliator: Primar, PavelBeregoae.

8. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea articolului nr. I al H.C.L nr.5 din
29.01.2019 privind aprobarea locurilor pentru deslEgurarea adun[rilor publice, gi constituirea
comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunlrilor publice, in comuna Gherdegti, judeJul
Neamt. - IniJiator: Primar, Pavel Beregoae. - Cl, C2, C3

9. IntrebAri gi interpeldri.

Primarul Comunei Gherdeqti,
Ec.

AV IZ AT PENTRU LEGALITATE
Secretar general al Comunei Gherdeqti,

cl-
c2-
c3- Comisia juridicd

social6, buget, finan{e;

Marcela P

Comisia culturS, culte, sAnAtate ti familie, muncd gi protec{ie sociali, sport


