ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA DRAGANESTI
PRIMAR
D I S P O Z I T I A
NR. 88 DIN 02.11.2020
Privind convocarea consilierilor locali in sedinta
Nechifor Ion – Primarul comunei Draganesti, judetul Neamt;
Avand in vedere Ordinul Prefectului Judetului Neamt Nr. 470/29.10.2020 privind
constituirea Consiliului local Draganesti;
In temeiul dispozitiilor art.133 alin.(1), art.134 alin.(4) ,alin.(5), art. 135, art.155
alin.(1) lit.b) si lit. e), alin.(3) lit.b) si art.196 alin. (1) lit b) din Ordonanta de Urgenta nr.57
din 03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
D I S P U N:
Art.1.- Se convoaca consilierii locali in sedinta de indata pentru ziua de marti 03.11.2020,
orele 14,00 , la sediul Consiliului local , cu urmatorul proiect al ordinii de zi :
- Depunerea Juramantului de catre domnul consilier Preutu Vasile .
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie, decembrie
2020 si ianuarie 2021.
Initiator: Primar, Ion Nechifor
2. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Draganesti
Initiator: Primar, Ion Nechifor
3. Proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local
Draganesti
4. Discutii intrebari interpelari
Art.2. (1) Materialele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul Primariei
comunei Draganesti – Secretar general.
(2) Proiectele de hotarare se avizeaza de toate cele 3 comisii de specialitate ale
Consiliului local Draganesti.
(3) Membrii Consiliului local al comunei Draganesti sunt invitati sa formuleze si sa
depune amendamente asupra proiectelor de hotarare.
Art.3. Prezenta dispozitie se poate contesta de cei interesati la instanta competenta, in
termenul prevazut de lege.
Art. 4. Dispozitia se comunica prin grija secretarului general, Prefectului judetului
Neamt si se publica la sediul Primariei comunei Draganesti si pe pagina de internet a unitatii
administrativ-teritoriale .
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