ROMÂNIA

PRIMĂRIA
ALEXANDRU ODOBESCU
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Cod 917007, comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România

cod fiscal : 3966281

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local în şedinţa extraordinara din data de 08.01.2021,
orele 09,30
Primarul comunei Alexandru Odobescu, judeţul Călăraşi,
Având în vedere:
-prevederile art. 133 aliniat 2 lit.a, art.134, alin(1)lit.a alin (5), art.155 alin (1) lit c
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
In temeiul art.196 alin (1) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
DISPUN :
ART.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Alexandru Odobescu, Judetul
Călăraşi în şedinta extraordinara din
data de 08.01.2021 , orele 09,30 in sala de
sedinta a Consiliului local din cadrul Primariei Alexandru Odobescu , cu proiectul ordinii de zi
prevăzut în Anexa la prezenta dispozitie, care face parte integrantă din aceasta.
ART.2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinei de zi pot fi consultate la sediul
Primăriei Comunei Alexandru Odobescu – la secretarul comunei, fiind transmise în condiţiile
legii pe baza unui convocator, în scris, consilierilor locali prin grija secretarului
(2)Proiectele de hotarare înscrise pe ordinea de zi , însoţite de documentele prevăzute
de lege,se trimit spre avizare Comisiilor de de specialitate din cadrul Consiliului local
al
comunei
Alexandru
Odobescu.
(3)membrii Consiliului Local al Comunei Alexandru Odobescu pot formula si depune
amendamente asupra proiectelor de hotarari.
ART.3. Prezenta Dispozitie se comunica Institutiei Prefectului-Judetul Calarasi si v-a
fi adusa la cunostinta publica prin afisare la primarie si pe site-ul primariei
PRIMAR,
EREMIA NICULAE ,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
ISPAS VASILE

Nr.1
Emisa la comuna Alexandru Odobescu
Astazi 04.01.2021

ANEXA la Dispoziţia nr.1/04.01.2021
PROIECTUL ORDINEI DE ZI :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea excedentului pe sectiuni functionare al bugetului
local pe anul 2020 si acoperirea deficitului sectiuni dezvoltare din excedentul
bugetului local pe anul 2020;
Iniţiator : Primar Eremia Niculae.
Raport compartiment de specialitate : Ilie Doinita
Aviz comisie de specialitate: Comisia pentru probleme de agricultură , activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism ,administrarea domeniului public
şi privat al comunei , protecţia mediului şi turism

DIVERSE

PRIMAR
Eremia Niculae,
Redactat secretar general
Ispas Vasile

