ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA AVRAM IANCU

PRIMAR

Dispozigia nr.27g I 2OZO

privind convocarea Consiliului local al comunei Avram Iancu in gedinld publici
ordinari
din data de 09-07-2O2O

alin. 1

-

Domnul Heler sandu , primarul comunei Avram Iancu judelul Alba;
,
tn temeiul art. 133 atin. r, ite art, 134 alin. 1 lit. a coroborat cu aft. 134 alin. 5, ale art. 135
4, ale art. 196 alin. 1 rit. b gt ale art. 197 alin. 1 din ouG nr. 5712019 privind Codul

administrativ,

DISPUN:

Art' 1' Se convoac5 Consiliul local al comunei Avram Iancu , in gedinld publici ordinar5 din
data
de 02-09-2020, ora 72, in sala mare a Prim5riei Avram Iancu
pentru
dezbaterea
proiectelor
,
de
hot5rdre inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa nr. 1 la prezenta dispozifie.
4ft. 2. Materialele inscrise pe ordinea de zi, respectiv Proiectele de hotdr6re, referatele de
aprobare, rapoartele de specialitate gi celelalte documente de prezentare gi
motivare sunt puse la
dispozitia consilierilor in format electionic , incep6nd cu data de 31-0g-2020,
de cdtre secretarul cu
delegare de atrib4ii al comunei Avram Iancu . Consilierii locali au posibilitatea
de a formula gi depune
amendamente asupra proiectelor de hot5rdre.
Aft' 3' Proiectele de hot5rSre gi referatele de aprobare ale acestora au fost inaintate de cdtre
secretarul cu delegare de atribulii al iomunei spre avizare:
a) comisiei de specialitate nr.l din cadrul consiliului local comisia pentru inv6f6m6nt,
s6nltate
familie, activitati social-culturale, culte, proteclie copii, tineret sport;
Ei
b) comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului locaicomisia pentru munc6 qi proteclie
social[, juridicd qi de disciplinl;
c) comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local comisia pentru activitafi
economice-financiare, agriculturd, amenajarea teritoriului gi urbanism, proteclia
meiiului qi turism;
Comisia de specialitate a Consiliului local are obiigagia de a^transmite secretarului
comunei
avizele cu privire la adoptarea sau, dup5 caz, respingerea proiectelor p6n5 cel mai
t6rziu in diminea[a
zileiin care se va desf5gura gedin[a de consiliu, OZ-05-ZO2O
Aft. 4. Proiectul ordinii de zi, anexa 1 la prezenta dispozifie, va fi adus la cunogtinla public5 prin
afigare la sediul gi pe pagina de internet a institu\iei uatavrimiancu@primdriaauramiancu,ro
de
c5tre dl/dna I
, av6ncl funcfia de consilier superior in caoilt Compartimentului agricol.
Aft. 5. Prezenta dispozilie va fi comunicat5 prin grija secretarului comunei Avram Iancu :
- Institutiei Prefectului - Jude[ul Alba

-

Primarului comunei Avram Iancu
Consilierilor locali ai comunei Avram Iancu
1 exemplar la dosarul de gedinli
1 exemplar la dosarul de dispozilii
Comuna

Primar
Sandu Heler

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

28-08-2020
ContrasemneazS,

p, Secretar general al comunei,
Consilier principal,

AncaLucic.ffiL

