ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA GHERAE$TI

PRIMAR
DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei GherdeSti' iudelul Neaml'
in Sedinld " extraordinard"
judelul
Ec. Pavel BERE$OAE, Primar al comunei Ghertreqti,

Neaml;

.. -

r
art' 135' art l55' alin' l' lit'
i. i.rr.irrlirpoaliro.urt. lii, urin. r, un r:+, arin'j, ut' a' alin' 5'privind
Codul Administrativ:
nr' 5?/2019
art. 196, alin. l, lit. b din Ordonaniu i. U'g"4a u cuvemului

DISPUN:
judeJul Neam1, in data de
Art.1. Se convoac6 Consiliul Local al comunei Gherlegti,
Gherdeqli' Comuna
16 iulie 2021, ora 14,00 la Centrul de Culturd qi Crealie, din salul
Gherde;ti, judelul Neaml,.
i,i.i. rrj proiectui ordinei de zi a gedinlei este cuprins in anexa care face parte integrante
din prezenta disPozitie.
(2) Proiecte[e de hotirire inscrise pe proiectul ,ordinei de zi' indeplinesc condi{iile
privind Codul
prev6rute de art. 136, alin. 8 din OrdonanJa de Uigenp a Guvernului nt.5712019

'

Administrativ.
comunet
Art.3. Materialele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in sediul Primariei
Gherdegti, Compartiment Secretar general, in format letric'
spre
Art.4. pioiectele de hotaraie inscrise pe proiectul ordinei de zi au fost transmise
de
activitate..
pe
domenii
avizare comisiilor de specialitate ale consiliului Local Gheraeqti,
vor
Art.5. Amendamentele cu privire la proiectele de hotSrire se vor formula in scris 9i se
16'07 '2021'
depune la secretarul general al Comunei Gherieqti, pdnl cel tArziu la data de
instituliilor 9i
persoanelor,
prezenta
Art.6. Secretarul general al comunei va comunica
autoritdlilor interesate.

PRIMAR.

NR. 150

Avizat pentru legalitate

Din 12.07.2021

L ffii*"
Ex. 4
Ds. Dispozilii 2021

Secretar general al comunelr-

Pllenceanu Marcda

I

,m
)

Anexi

la Dispozilia Primarului Comunei CherdeEti

nr' 150 din 12'07 '2021

PROIECT ORDINE DE ZI
2021
l.pRolECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe anul

qi

modificarea Listei obiectivelor de investi{ii pe anul 2021' - Cl,C2'C3
Iniliator: Primar, ec. Pavel Beregoae. Consilieri locali'
2.PROIECT DE HO I.ARARE privind alocarea unor fonduri din bugetul local .pentru
Gherae$ti' judetul
suslinerea activitalii sportive, Clubului Sportiv "BIRUINJA", din comuna
- Cf ' C2, C3
Inijiator - Primar, ec. Pavel Beregoae
Cl' C2' C3
3. PROIECT DE HOTARARE piivind acordarea unui ajutor de urgenld' -

Neamj.

lni(iator: Primar, ec. Pavel Beregoae.
Temei
4. pROIECT DE HOTARARE privind privind aprobarea Notei conceptuale_Eia
GHERAE$TI.
iw S,arut
de proiectare pentru obiectivul de investilie REP,4 MTII PODETE

-cl,c2,c3

- Primar, ec. Pavel Bereqoae
Initiator
'pnotgcr
DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico - economice
s.
pe strada Cobzaru intre
aferente obiectivului de investitie Proiectare si Conitruire Santuri betonate
judetul Neamt.
strada Bujorului si Strada Andivei in satul Gheraesti, comuna Gheraesti,

- cl, c2, c3

Iniliator: Primar, ec. Pavel Bereqoae.

6. intrebiri

qi interPeliri.

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL,
Marcela Plldnceanu

