
ROMAN IA
JUDETUL NI]AMT

COMUNA GHERAE$TI
PRIMA.R

DISPOZITIE
privind convocoreo Consiliului Local al c:omunei

tn Sedinld "ordinard"

Ec, Pavel BERE$OAE, Primaralcomunei Gheri'reqti, judelul N
in temeiul dispoziliilorart. 133, alin. l, art.l34,alin. l, lit. a" alin.

art. 196, alin. l, lit. b din Ordonanla de Urgenta a Cuvernului nr. 57/201

DISDLTN:

Art.l. Se convoaca Consiliul Local al comunei Cheraegti,.i
29 iulie 2020, oro 14,00 lo Sala de Festivitdli, sotul Gherde;ti,

Neam(,.
Art.2. (l) Proiectul ordinei de zi a Eedin{ei este cuprins in an,

din prezenta dispozi!ie.
(2) Proiectele de hotdr6re inscrise pe proiectul ordinei

prevdzute de art. 136, alin. 8 din Ordonanfa de Urgen{a a Cuvernul
Administrativ.

Art.3, Materialele inscrise pe ordinea de zi se pot studia i
Gheriegti" Comparliment Secretar general. in fbrma't letric.

Art.4. Proiectele de hotardre inscrise pe proiectul ordinei
avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gheraeqti, pe

Art.5. Amendamentele cu privire la proiectele de hotardre se

depune la secretarul general al Comunei GherdeEti, pdnd cel t6rziu la
Art.6. Secretarul general al comunei va comunica prezen

autoritAti lor i nteresale.

NR. 2t 9
Din 23.07.2020

l:x.4
Ds. Dispozilii 2020

', judelul Neoml,

, ar1. 135, art. 155, alin. l,lit.
privind Codul Adm inistrativ:

ul Neam[, in data de

na Gherde;ti, judelul

care l'ace parte integranta

zi, indeplinesc condiliile
r. 57 12019 privind Codul

ediul Primariei Cornunei

zi au fost transmise spre

ii de activitate.
formula in scris gi se vor
de 29.07 .2020.

persoanelor, instituliilor gi

Avizat pentru legalitate
Secretar general al comunei.

P6l6nceanu Marcela



Anexa la Dispozilia Primarului Comunei Gherdegti nr. 2l

PROIECT ORDINE DE ZI

I.PROIECT DE HOTARARE privind analiza stadiului
registrul agricol pentru trimestrul I 2020 qi stabilirea mdsurilor
activitati. - cl, c2 9i c3
Iniliator: Primar, ec. Pavel Bereqoae.

2.PROIIICT DE HOTARARE privind
registrul agricol pentru trimestrul lI 2020 Si

acestei activitdli. - C l, C2 ;i C3

lni{iator: Primar, ec. Pavel Bereqoae.

3.PROIECT DE HOTARARE privind instituirea unor f'aci

procedurii de anulare a accesoriilor af.erente obliga[iilor buge

de 31.03.2020 inqlusiv, datorate bugetului local de cdtre

administrativ-teritorial6 a comunei Gher[egti. - C l, C2 qi C3

Iniliator: Primar, ec. Pavel Bereqoae.

4.PROIECT DE HOTARARE pentru insuqirea raportului privl

personali in semestrul I anul 2020. - Cl, C2 gi {33

Iniliator: Primar, ec. Pavel Bereqoae.

5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobare:a numdrului de

statului de funcfii pentru aparatul de specialitate al Primarului C
Neam{. - C l, C2 Ei C3

Iniliator: Primar, ec. Pavel Beregoae.

6. PROIECT DE HOTARARE privind schimbarea denumirii co

de concesiune nr. 39121.02.2013. -- C l" C2 Ei C3

Iniliator: Primar, ec. Pavel Bereqoae.

7. PROIECT DE HOTARARE privind rez,ilierea

193127 .ll .2014. - C l, C2 9i C3

Iniliator: Primar, ec. Pavel Beregoae.

8. PROI[]CT Dt, HOTARARE privind aprobarea inceperii

sistemului de iluminat public stradal in Comuna Gher[egti"'. -

lni(iator: Primar, ec:, Pavel Bereqoae.

9. PROIECT DE IIOTARARE privind aprobar:ea fazelor N
proiectare, pentru obiectivul de investi{ii "CONSTRUIRE
PERSOANE CU HANDICAP iN LOCUzuLE I'IJBI,ICE diN

-Cl.C29i C3

Iniliator: Ing. Istoc Maricel

a.ntiiza stadiului
stabilirea mds

din 23.07 .2020

de inscriere a datelor in
ntru e fi c ie ntizar ea aceste i

de inscriere a datelor in
lor pentru eficientizarea

t6ti fiscale qi aprobarea

principale restante la data

tribuabilii de pe raza

activitatea asisten[ilor

uri, a organigramei ;i
unei Gherdeqti, judeful

ionarului in contractul

de concesiune nr.

nvestiliei "Modernizarea

l. C2 ei C3

conceptualI gi Tem[ de

MPE ACCES PENTRI"J

una Gherdeqti"



IO. PROIECT DE

religioase, din com

Ini{iator: Pri

I I. PROIECT DE

I2. PROIECT DE

perioada 2020-2024.

lniliator: Primar,

I3. PROIECT DE

delegare nr.4812009

distribuit6, a prelu

epurare, pentru i
Ini{iator: Primar,

de S.V.S.U

Primarul

TARARE, privind tepartiz'area sumei de I

Gherlegti, judelul Neam1. - C l, C2 ;i c3

ar, gc. Pavel Beregoae

Iniliator: Pri

OTARARE privind acordarea unui ajutor

ar, ec. Pavel Beregoae

OTARARE privind aprobarezr Planului Tarifz

Pavel Beregoae

OTARARE privind aprobarea Actului Adi

cuprinde modificarea prelului pentru apa

pentru apa industriall, a tarifului pentru can

arie de operare.

Pavel Beregoae

14. Analiza iviffitii de prevenire qi gesl.ionare a situalii

i in semestrul t 2020.

unei GherdeEti, AVIZAT
Ec. Pavel E Secretar

Cl - Comi
C2 - Com
C3 - Comis

economico-social6, buget, fi nrln[e;

pentru cultur6, culte, sdndtate qi familie,
j uridica

lei pentru cultele

urgenla. - C l. C2 ;i C3

APAVITAL S.A. Pentru

gi protec[ie social6, sPort

ral

:la


