
ROMANIA
JUDE'[UL NF,AMT

COMUNA GHERAE$'i'I
PRIMAR

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

in Sedinld "ordinard"

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

b, art. l96,alin. l, lit. b din Ordonanfa de Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Administrativ:

DISPUN:

Art.l. Se convoacl Consiliul Local al comunei Cher6egti, judelul Neam1, in data de
27 oclombrie 2022, ora 14,00 la Centrul de Culturd;i Crealie, din salut Gherde;ti, Comuna
Gherde;ti,, j udelul Neam1.

Art.2. ( I ) Proiectul ordinei de zi a gedin{ei este cuprins in anexa care face parte integranE
din prezenta d ispoziIie.

(2) Proiectele de hotdrdre inscrise pe proiectul ordinei de zi, indeplinesc condiliile
prevazute de art. 136, alin. 8 din ordonanla de Urgenl[ a Guvemului nr.57/2019 privind codul
Administrativ-

Art.3. Materialele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primdriei Comunei
Gherdegti, Compartiment Secretar general, qi au fost transmise consilierilor locali in format letric.

Ar1.4. Proiectele de hotlrdre inscrise pe proiectul ordinei de zi au fost transmise spre
avizare comisiilor de specialitate ale consiliului t.ocal Gherdegti. pe domenii de activitate.

Art.5. Amendamentele cu privire la proiectele de hotir6re se vor formula in scris Ei se vor
depune la secretarul general al Comunei Gherdeqti, pan6 cel tarziu la data de 27.10.2022.

Art.6. Secretalul general al comunei va comunica prczenta persoanelor. instituliilor gi
autoritelilor interesate.

PRIMAR.

NR. 381

Din 21.10,2022

Ex.4
Ds. Dispozilii2022

Avizat pentru legalitate
Secretar general al comunei,

Pavel B



Anexd la Proiectul de Dispozilie a Primarului comunei Gher6eqti nr. 3g l din 2r .10.2022

PROIECT ORDINE DE ZI

I .PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special. _ C l, C2, C3
Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
2.PROIECT DE HOTAR,A'RE privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol
pentru trimestrul III 2022 9i stabilirea mtrsurilor pentru eficientizarea acestei activiiali - Ci, Cz,
C3
Iniliator: Primar, Pavel Bere$oae.
3.PROIECT'U'N
pentru obiectivul de investi[ie "Reparalii qi reabilitare termicd Dispensar Uman. in iat Cherdeqti,
comuna Gherdeqti, judelul Neam1,,. C I , C2, C3
Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.
4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de execulie a bugetului local, qi a
bugetelor instituliilor finanlate integral sau pa(ial din venituri proprii, comuni Gheraeqti, la 30
septembrie 2022. - Cl, C2, C3
Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

5. PROIECT DE HOTARARE privind exprimarea acordului de principiu referitor la ydnzarea
terenurilor concesionate in favoarea proprietarilor construcliilor edificati, din domeniul privat
al comunei GHERAE$TI, judelul Neam1. -Cl,C2,C3

lni{iator: Primar, Pavel Beregoae.
6. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea preqedintelui de qedin!6. - Cl, C2, C3
lniliator: Primar, Pavel Beregoae.
7. PROIECT DE HOTARAR privind aprobare a realizdrii investiliei gi a indicatorilor tehnico -
economici pentru obiectivul de investi{ie "Extindere relea de iluminat public pe strazile: F-amiliei,
Aleea Stadionului ;i Biruin{a din sat Cherae$ti. Ei zona platou CImin Culturai din satul Gher6estii
Noi, comuna Gherieqti, judetul Neam1". - Cl, C2. C3
Iniliator: Primar', Pavel Beregoae.

8. Intrebari si interpe liri.

Pavel BEREgOAE
Marcela PAIzANCEAN U

C I - Comisia econom ico-social6, buget, finan1e;
C2 - Comisia pentru culturS, culte, slnitate qi familie, munc6 9i proteclie social6,
C3 - Com isia jurid ici

AV IZAT PF]NTRU LEGALITATE
Secretar general al Comunei Gherieqti,

sport

6xg \r.:.,' .)\
\w,ir;

v-f,

Prirnarul Comunei


