ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA AVRAM IANCU

PRIMAR

Dispozilia nr.Lll2O2L
privind convocarea Consiliului local at comunei Avram fancu in gedin!5 publici ordinar
din data de 28-01-2O2L
.

Domnul

I , primarul comuneiAvram Iancu , judelul Alba;
art. 134 alin. 1 lit. a corobora[ cu art. 134 alin. 5, ale art,
196 alin. 1 lit. b gi ale art. 197 alin. 1 din OUG nr. 5712019 privind Cc

in temeiul art.

alin. 1

- 4, ale art.

133 alin. 1, ale

,

administrativ,

DISPUN:

Aft. 1. Se convoac5 Consiliul local al comunei Avram Iancu , in gedin!5 publicd ordinar5 de
0t-202L , ora L2, in sala mare a Primtriei Avram Iancu, pentru dezbaterea proiectelor de hotdr
inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa nr. 1 la prezenta dispozilie.
Aft. 2. Materialele inscrise pe ordinea de zi, respectiv Proiectele de hottr6re, referatele
aprobare, rapoartele de specialitate gi celelalte documente de prezentare gi motivare sunt puse
dispozitia consilierilor in format electronic, incep6nd cu data de 25-0L-202L, de cStre secretarul
delegare de atribulii al comunei Avram Iancu . Consilierii locali au posibilitatea de a formula gi depr
amendamente asupra proiectelor de hot5r6re.
4ft. 3. Proiectele de hot5r6re gi referatele de aprobare ale acestora au fost inaintate de cE
secretarul cu delegare de atribufii al comunei spre avizare:
a) comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local - Comisia pentru programe de

dezvoltore economico-sociole, buget, finonle,.administrdreo domeniului public Ai
privat ol comunei, agriculturd, gospoddrire comunold, protectio mediului gi turism;
b) comisiei de speciahtate nr.2 din cadrul consiliului local - Comisia pentru f nvdgdmdnt,
sdndtote 5i familie, muncd gi proteclie sociold, activitdti sociol-culturale, culte,
proteclie copii;
c) comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local - Comisio pentru administraJie
publicd locald, iuridicd gi de disciplind, apdrorea ordinii gi tinigtii publice, c,

ptu ri I or cetdle n i I o r;
Comisia de specialitate a Consiliului local are obligafia de a transmite secretarului comur
avizele cu privire la adoptarea sau, dupi caz, respingerea proiectelor pin5 cel mai tAziu in diminer
zileiin care se va desfS5ura gedinla de consiliu, 2B-01-202L.
4ft. 4. Proiectul ordinii de zi, anexa 1 la prezenta dispozitie, va fi adus la cunogtinla publicd p
afigare la sediul gi pe oagina de internet a institufiei uatcavramiancu@primdriaavramiancu,to
c5tre dl/dna .
av6nd funclia de,consilier superior in cadrul Compartimentului agrico
Art. 5. Prezenta dispozitie va fi comunicat5 prin grija secretarului comunei Avram Iancu :
- Institutiei Prefectului - Judetul Alba
d re

-

Primarului comunei Avram Iancu
Consilierilor locali ai comunei Avram

Iancu
1 exemplar la dosarul de dispozitii

t

-

Comuna Avram Iancu , data Z.O-OL-ZOi
Primar

ContrasemneazS,

p, Secretar general al comunei,
Consilier principal,

A.L.M./A.L.M. ex5

