PRIMA.RIA COMUNEI DUMITRA
ROMA NIA, JUDETUL BISTRJTA-NA.SA.UD, Localitatea DUMITRA, nr. 140
dumitra@bn.e-adm.ro, tel. 0263/380018; fax: 0263/380140
DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului local al Comunei Dumitra in ~edinta extraordinara,
in data de 14 septembrie 2022, ora 14.00
Primarul comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, avand in vedere:
- referatul nr. 3954/ 12.09.2022 prezentat de secretarul general al comunei Dumitra;
- Prev. art. 133(1), art. 134(1) lit. a, (3) lit. a, (5), art. 135 din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
In temeiul prev. art. 196( 1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile ~i completarile ulterioare:

DIS PUN E:
ART. 1: (1) Se convoca Consiliul local al comunei Dumitra in ~edinta
extraordinara pentru data de 14 septembrie 2022, ora 14.00.
(2) Se stabile~te Proiectul ordinii de zi pentru ~edinta ordinara din data de
14.09.2022, conform Anexei nr. 1 la prezenta dispozitie.
(3) ~edinta va avea loc in sala de ~edinte a P rimariei Dumitra, cu participarea fizica a
membrilor Consiliului Local Dumitra.
(4) Materialele inscrise 'in proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor
1n format electronic, prin intermediul aplicatiei whatsapp - Grupul Consilierii locali din
Dumitra ~i pe site-ul www.primariadumitra.ro, de unde ace~tia le vor prelua.
(5) Asupra proiectelor de hotarari consilierii sunt invitati a formula si depune
amendamente, eel tarziu pana la data ~edintei.
(6) Proiectele de hotarare 'inscrise pe ordinea de zi au fost transmise tuturor
comisiilor de specialitate ale consiliului local, care vor putea depune avizele cu caracter
consultativ eel tarziu la data ~edinfei.
ART. 2: Cu ducerea la 'indeplinire a prezentei dispozitii se 7ncredinteaza secretarul
general al Comunei Dumitra.
ART. 3: Prezenta dispozitie se comunica prin grija secretarului comunei Dumitra cu
Consiliul Local al comunei Dumitra ~i Institutia Prefectului jud. B-N.
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