
ROMANIA
JUDETUL NEA]VIT

COMUNA GHERAE$TI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocares Consiliului Local ql comunei GherdeSli, iudelul Neaml,

in sedinld "exlraordinard de indald"

Pavel BERE$OAE, Primar al comunei Cherlegti, judetul Neamt;

in temeiul dispoziliilor art. l33,alin. I,art. l34,alin. l,lit.a,alin.5, art. l35, art. l55,alin. l,lit.
b, afl. 196, atin. i, tii. b din Ordonan{a de Urgenl6 a Guvernului nr' 5712019 privind Codul

Administrativ, cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare:

DISPUN:

Art.l ' Se convoacd Consiliul Local al comunei Gheraegti, judeJul Neam1, in data de

2l noiembrie 2022, ora 14,00 ta centul de Culturd qi crealie, din satul GherdeEti, comuna

Gherde;ti, judelul Neam1.

irt.i. t fj proiectui ordinei de zi a gedin{ei este cuprins in anexa care face parte integranti

din prezenta d ispozilie.
(2) Proiectele de hotdrare inscrise pe proiectul ordinei de zi, indeplinesc condiliile

prevazuiede art. 136, alin. 8 din Ordonanla di Urgenla a Guvernului nt. 5712019 privind Codul

Administrativ, cu modificirile 9i completdrile ulterioare.

Art.3. Mapele cuprinzdnd materialele inscrise pe ordinea de zi au fost transmise domnilor

consilieri Ei se poi studia la sediul Primdriei Comunei Gherdeqti, Compartiment Secretar general,

in format letric.
Art.4. Proiectele de hot[rare inscrise pe proiectul ordinei de zi au fost transmise spre

avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherleqti, pe domenii de activitate'.

Art.5. Amendamentele cu privire la proiectele de hotarare se vor formula in scris Ei se vor

depune la secretarul general al comunei Gheraeqti, pdnd cel tdrziu la data de 22.11.2022.

Art.6. Secreiarul general al comunei va comunica prezenta persoanelor, instituliilor 9i

autoritelilor interesate.
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Ds. Dispozilii 2022

Avizat pentru legalitate

Secretar general al comunei,
Pal6nceanu Marcela

PRIMAR.
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Anexd la Dispozilia Primarului Comunei Gherdeqti nr. 4 l2 din 2l .l | .2022

PROTECT ORDINE DE ZI

I.PROIECT DE HOTARARE rectificarea bugetului local pe anul

Listei obiectivelor de investilie pe anul 2022. - C l, C2, C3

Iniliator: Primar, Pavel Beregoae.

2. intrebiri gi interpelSri,

2022 qi modificarea

, AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretar general al Comunei Gherleqti,

MaTceIa PALANCEANU

Primarul Com
Pavel

C I - Comisia economico-social6, buget, finanle;
C2 - Comisia pentru cultura, culte, sanatate Ei familie, muncl qi proteclie sociall, sport

C3 - Comisia juridici


