
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMLINA GHERAE$TI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei GherdeSti, judelul Neaml,

in Sedinld "extraordinard de indatd"

Pavel BERE$OAE, Primar al comunei Gherae;ti, judelul Neaml;
in temeiul dispoziliilor art. 133, alin. l, art. 134, alin. l, lit. a, alin. 5, art. 135, art. 155, alin. 1, lit.

b, art. l96,alin. l,lit. b din Ordonanla de UrgentA a Guvernului nr. 57i2019 privind Codul Administrativ,
cu modificdrile qi completirile ulterioare:

DISPUN:

Art.l . Se convoacd Consiliul Local al comunei Cherdeqti, judelul Neim1, in data de

13 IULIE 2022, ora 14,00 la Centrul de Culturd qi Crea|ie, din satul GherdeSti, Comuna
GherdeSti, judegul Nean(.

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

din prezenta dispoziJie.
(2) Proiectele de hotlrAre inscrise pe proiectul ordinei de zi, indeplinesc cond(iile

prevezute de art. 136, alin. 8 din Ordonanla de UrgenJi a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
Administrativ.

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

Art.4. Proiectele de hotdrdre inscrise pe proiectul ordinei de zi au fost transmise spre

avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherlegti, pe domenii de activitate.
Art.5. Amendamentele cu privire la proiectele de hotlrdre se vor formula in scris gi se vor

depune la secretarul general al Comunei Gherieqti, p6nd cel tdrziu la data de 13.07.2022.
Art.6. Secretarul general'al comunei va comunica prezenta persoanelor, instituliilor gi

autoritalilor interesate.

NR. 267

Din 12.07.2022 Avizat pentru legalitate
Secretar general al comunei,

Ptrl6nceanu Marcela
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Ds. Dispozilii 2022
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PRIMAR,



Anexd la Dispozitia Primarului Comunei Gherde;ti nr, 267 din 12.07 .2022

PROIECT ORDINE DE ZI

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

modificarea Listei obiectivelor de investiJii pe anul2022. - C l, C2, C3
Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
2.PROIECT DE HOTARARE privind alocarea unor fonduri din bugetul local pentru

sustinerea activitelii sportive, Clubului Sportiv "BIRUINJA" , din comuna Gher[egti, judetul
Neam1. - C l, C2, C3

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

3. intrebdri qi interpellri.

C I - Comisia economico-sociald, buget, finan1e;
C2 - Comisia pentru cultur6, culte, sbndtate qi familie, munci qi proteclie sociali, sport
C3 - Comisia juridicl

SECRETAR GENERAL,

Marcela Ptrl6nceanu

PRIMAR,

w'y


