ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA AVRAM IANCU

PRIMAR

Dispozilia nr.196
privind convocarea Consiliului Iocal al comuneiAvram Iancu in gedinti publicS ordinard
din data de 11-06-2020

Domnul Heler Sandu , primarul comunei Avram Iancu , judetul Alba;
in temeiul art. 133 alin. 1, ale art. 134 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 134 alin. 5, ale art. 13
alin, 1 4, ale art. 196 alin. 1 lit. b 9i ale aft. 197 alin. 1 din OUG nr. 57120t9 privind Codr
administrativ,

-

DISPUN:

Aft. 1. Se convoac5 Consiliul local al comunei Avram Iancu , in gedinti publict ordinart de 11. 0
.2020 , ora L2, in sala mare a Prim5riei Avram Iancu
pentru dezbaterea proiectelor de hot5rAr
inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa nr. 1 la prezenta dispozifie.
Aft. 2. Materialele inscrise pe ordinea de zi, respectiv Proiectele de hot5r6re, referatele d
aprobare, rapoartele de specialitate gi celelalte documente de prezentare gi motivare sunt puse
dispozitia consilierilor in format electronic , incep6nd cu data de 09-06-2020, de c5tre secretarul c
delegare de atribulii al comunei Avram Iancu . Consilierii locali au posibilitatea de a formula gi depun
amendamente asupra proiectelor de hottrAre.
Aft. 3. Proiectele de hot5r6re gi referatele de aprobare ale acestora au fost inaintate de cEtr
secretarul cu delegare de atribulii al comunei spre avizare:
a) comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local - comisia pentru inv6t6mdnt, sdndta
familie, activitdli social-culturale, culte, protectie copii, tineret qi sport;
b) comisiei de specialitate ttr.2 din cadrul consiliului local - comisia pentru munc[ qi protecfie
socialS, juridic6 qi de disciplinI;
c) comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local comisia pentru activitEli
economice-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului gi urbanism, proteclia mediului qi turism;
Comisia de specialitate a Consiliului local are obligafia de a transmite secretarului comun(
avizele cu privire la adoptarea sau, dupd caz, respingerea proiectelor pAnE cel mai t6rziu in dimineat
zilei in care se va desfSgura gedinla de consiliu, 11-06-2020.
Att. 4. Proiectul ordinii de zi, anexa 1 la prezenta dispozitie, va fi adus la cunogtinta publict pri
afigare la sediul gi pe pagina de internet a instituliei uatavramiancu@primdriaauramiancu,to d
cStre dl/dna Dr5goiu Mariana , av6nd functia de consilier superior in cadrul Compartimentului agricol.
Art. 5, Prezenta dispozitie va fi comunicati prin grija secretarului comunei Avram Iancu :
Institutiei Prefectului - Judetul Alba
Primarului comunei Avram Iancu
Consilierilor locali ai comunei Avram Iancu
1 exemplar la dosarul de gedint5
1 exemplar la dosarul de dispozitii

,

I

-

-

Primar
Sandu

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

Comuna Avram Iancu , data 05-06-2020
Contrasemneazd,
p.Secretar general al comunei,
Consilier asistent,

ffiffi]

effi

Anca Lucica Mihaela

