PRIMARIA COMUNEI DUMITRA
ROMANTA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea DUMITRA, nr. 140
dumitra@bn.e-adm.ro, tel. 0263/3800 18 ; fax: 0263/380 140
DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului local al Comunei Dumitra 1n ~edinta extraordinara,
in data de 08 iulie 2022, ora 10.00
Primarul comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, avand in vedere:
- referatul nr. 2855/08.07.2022 al secretarului general al comunei Dumitra;
- Prev. art. 133(2) lit. a, art. 134(1) lit. a, (4), (5), art. 135 din OUG nr. 57/2019
p rivind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
In temeiul prev. art. 196(1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si complctarile ulterioare:

DISPUNE
ART. 1: (1) Se convoca Consiliul local al comunei Dumitra in sedinta
extraordinara, de catre primarul comunei Dumitra, Gheorghe Balajan, pentru data de 08
iulie 2022, ora 10.00.
(2) Se stabileste Proiectul ordinii de zi pentru sedinta extraordinara din data de
08.07.2022, conform Anexei nr. 1 la prezenta dispozitie.
(3) Sedinta va avea loc 'in sala de ~edinte a Primariei Dumitra, cu participarea fizica a
membrilor Consiliului Local Dum itra.
(4) Materialele inscrise in proiectul o rdinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor
in format electronic, prin intermediul aplicatici whatsapp - Grupul Consilierii locali din
Dumitra si pe site-ul www.primariadumitra.ro, de uncle acestia le vor prclua.
(5) Asupra proiectelor de hotarari consilierii sunt invitati a formula si depune
amendamente, eel tarziu pana la data sedintei.
(6) Proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi au fost transmise toturor
comisiilor de specialitate ale consiliului local, care vor putea depune avizele cu caracter
consultativ eel tarziu la data sedintei.
ART. 2: Cu ducerca la indeplinire a prezentei dispozitii se incredinteaza secretarul
general al Comunei Dumitra.
ART. 3: Prezenta dispozitie se aduce la cuno~tinta publica prin afi~are pe site-ul
oficial al institutiei: primariadumitra.ro.
ART. 3: Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului comunei Dumitra cu
Consiliul Local al comunei Dumitra si Institutia Prefectului jud. B-N.
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