
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA GHERAE$TI
PRIMAR

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

in Sedinld

Fc. Pavel BEREgOAE, Primar al comunei Gher6eqti, j udelul Neaml;
In temeiul dispoziliilor art. 133, alin. 1,aft. 134, alin. l,lir. a, alin. 5, art. 135, art. 155, alin. l,lit.

b, art. l96,alin. l, lit. b din Ordonanla de Urgenltr a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Adminisrrariv:

DISPUN:

Art. | . Se convoacA Consiliul Local al comunei Gherdegti, jude{ul Neam!, in data de
26 martie 2021, ora 14,00 la Centrul de Culturd ;i Crea(ie, din satul GherdeEti, Comuno
Gherde;ti, judelul Neam7,.

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

(2) Proiectele de hotirdre inscrise pe proiectul ordinei de zi, indeplinesc condiliile
previzute de art. I 36, alin. 8 din ordonan{a de Urgen[d a Guvernului nr. 57lzol9 privind Codul
Administrativ.

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

Art.4. Proiectele de hodrare inscrise pe proiectul ordinei de zi au fost transmise spre
avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gher[egti, pe domenii de activitate.

At1.5. Amendamentele cu privire la proiectele de hotirdre se vor formula in scris qi se vor
depune la secretarul general al Comunei Gherdeqti, p6nd cel t6rziu Ia data de 26.03.2021.

Att.6. Secretarul general al comunei va comunica prezenta persoanelor, instituliilor gi
autoritati lor interesate.

NR,65
Din 19.03.2021

8x.,1
Ds. Dispozilii 2021

Avizat pentru legalitate
Secretar general al comunei.

PilSnceanu Marcela



Anexd Ia Dispozilia Primarului Comunei Gherdeqti nr.65 din 19.03.2021

PROIECT ORDINE DE ZT

I.PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea Regulamentului de t[iere sau toalerare a

arborilor de pe domeniul public sau privat al comunei CHERAE$TI, judelul Neam1. C I , C2. C3
lniliator: Primar, ec. Pavel Beregoae.

2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea marcdrii $i taierii a 4 nuci situali pe domeniul
public al Comunei Gherdegti, judelul Neam1. -Cl,C2,C3.
Iniliator: Primar, ec. Pavel Beregoae.
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorificdrii masei lemnoase rezultat[ din
toaletarea sau defrigarea copacilor situati pe domeniul public al Comunei Gherneqti, judelul
Neamt. -. C l. C2, C3
lniliator: Primar. ec. Pavel Beregoae.
4.PROIECT DE HOTARARE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei
GHERAE$TI a unor bunuri - mijloace fixe, in scopul scoaterii din funcliune, casirii qi valorificdrii
acestora in condiliile legii. - C l, C2, C3

Iniliator: Primar, ec. Pavel Beregoae.
5.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei qi modificarea statului de funclii
pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Gherdeqti, j udelu I Neam{.
Iniliator: Primar. ec. Pavel Beregoae. C l. C2, C3

6. lntrebAri ;i interpeldri.

Primarul Comunei Gherieqti,
Ec. Pavel BERE$OAE

AYIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretar general al Comunei Gherdeqti.

Marcela PALANCEANU

C I - Comisia economico-sociali, buget, finan1e;
C2 - Comisia pentru cultur6, culte, sAnatate qi familie, munci qi protecfie social6, sport
C3 - Comisia j uridicd

.,ra^tl
y' 1",,

,rtr
\k'0..


