
ROMANIA
JUDETUL NEAI4T

COMUNA GHERAE$TI
PRIMAR

DISPOZITIE
privintl convocarea Consiliului Local al comunei Gherdegli, iudelul Neaml,

in sedinld "ordinard"

Ec. Pavel BERE$OAE, Primar al comunei Gherdeqtj, judetul Neaml;

in terneiul dispoziliilor art. 133, alin. l, art. 134, alin. l,lit. a, alin. 5, art. 135, ar1. 155, alin. l, lit.
b, art. I 96, alin. I , lit.'b din ordonanla de urgenla a Guvernului nr. 5712019 privind codul Administrativ:

DISPUN:

Art.l . Se convoacd Cbnsiliul Local al comunei Gherleqti, judelul Neamt, in data de

l9 apritie 2021, ora 14,00 la Cenlrul de Culturd qi crealie, din satul GhetdeEti, comuna

Gherdeqti, j ude(ul Neam!,.
irt.i. t t I proiectul ordinei de zi a gedintei este cuprins in anexa care flace parte integrantd

din prezenta dispozilie.
(2) Proiictete de hoterare inscrise pe proiectul ordinei de

prevazute de art. 136, alin. 8 din Ordonanla de UrgenJi a Guvernului

Adrninistrativ.
Art.3. Materialele inscrise pe ordinea de zi se pot studia in

Cherdegti, Compartiment Secretar general, in format letric.

Art.4. Pioiectele de hotirdre inscrise pe proiectul ordinei de zi au fost transmise spre

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

Art.5. Amendamentele cu privire la proiectele de hoterare se vor formula in scris 9i se vor

depune la secretarul general al comunei Gheraegti, pand cel tdrziu la data de 19.04.2021.

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

aurorirali lor interesate.

zi, indeplinesc condiliile
nr. 5712019 privind Codul

sediul Prim[riei Comunei

Avizat pentru legalitate

Secretar general al comunei,
Pil6nceanu Marcela

NR. 84

Din 13.04.202 I

tsx.4
Ds. Dispozi(ii202l

PRIMAR,
Ec. Pavel



Anex6 la Dispozilia Primarului Comunei GherdeEti nr' 84 din 13'04'2021

PROIECT ORDINE DE ZI

I .PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local al pe anul 2021 . - cl, c2, c3.

Initiator: Primar, ec. Pavel Beregoae.

2.pRotifci Oe ff OfAnAne privind indexarea impozitelor 9i taxelor locale pentru anul 2022'

-c1,c2,c3.
Initiator: Primar, ec. Pavel Beregoae

i.pROIaCT DE HOTARARE privini aprobarea prelungirii ader6rii comunei GHERAE$TI,

judEul NEAMT, la Asocialia Grupul de Ailiune Locale (G'A L') Iaqi Sud - Vest' pentru perioada

2021 -2027 , - C l, c2, c3.
Initiator: Primar, ec. Pavel Beregoae.

4.pROlEii Di HOTARARE privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol

pentru trimestrul t 2021 qi qtubilir.u misurilor pentru eficientizarea acestei activitali - Cl' C2,

c3.
Iniliator: Primar, ec. Pavel Beregoae.

5. intrebdri $i interpelari.

Primarul Comunei Gherdesti. AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretar general al Comunei Gher6egti,

Marcela PALANCEANU

C I - Comisia economico-sociald, buget, finante;

C2 - Comisia pentru cultur6, culte, sdndtate 9i familie, munci 9i proteclie sociald' sport

C3 - Comisia juridicd
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Ec. Pavel


