
ROMANIA
COMUNA TARGU TROTUS

JUDETUL BACAU
PRIMAR

DISPOZITIA NR.143
DIN 05.09.2019

privind convocarea Consiliului Local Tirgu Trotus, judetul Bacau, in qedin{i ordinari pentru
data de 11..09.20L9, orele 9.00

Primarul Comunei TArguTrotus, judetul Bacau,

P otriu it preu ederilor:

o Art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (3) lit.a) si art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57 /2019
privind Codul administrativ

DISPUNE:

Art. L - Consiliul Local al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau se convoaca in sedinta ordinara pentru data de

11,.09.2019 orele 9,00, in sala de qedinle a Consiliului local al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau.

Ar1Z - Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi se afld in Anexa la prezenta Dispozitie.

Art.3 - Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format

letric.
Art.4 - Toate proiectele de hotarare vor fi trimise spre avizare celor trei comisii de specialitate ale

consiliului local, care potrivit art.136 ali.(7) se inainteazd cdtre initiator, cel mai tarziu in ziua gedinfei, cu

cel putin cu o ora inaintea inceperii acesteia.

Art.S - Fiecare Proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a gedintei consiliului local este suPus

6ezbaterii numai dacf, este insofit de referatul de aprobare, ca instrument de prezentare gi motivare,

semnat cle initiator, rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local qi alte

documente prevdzute de legislafia specialf,.

Art. 6 - Asupra proiectelor de hotarare se pot formula qi depune amendamente de fond sau formd.

Iu:t.7 - Prezenta Dispozitie poate fi atacata la Tribunalul Bacau - Sectia a II a Civila si de Contecios

Aclministrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg.544/2004 privind conteciosul administrativ cu

modificarile si completarile ulterioare;
Art. 8 - Prezenta Dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Primarului comunei

Tg.Trotu; 9i va fi adusd la cunogtinfl publich in condiriile legii.

Primar,
Adrian Paul FO

Conh-asemneaza,
Secretarul ge4eral al comunei,

Elena BOTPEIANU
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Anexa la Dispozilia nr.143 din 05.09.2019

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotardre privind desemnarea d-lui consilier Sabdu Dorinel pregedinte de ;edinta pentru
luna octombrie 2019

Initiator: primarul Comunei Tg. TrotuE
2. Proiect de hotarAre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul
2079 al Comunei Tg. Trotus, jud. Bacau

Initiator: primarul Comunei Tg. TrotuE
3. Proiect de hotarare privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obtinut rezultate
deosebite la competitiile qcolare judetene si interjudetene/regionale , organizate in anul scolar
2078-2079

Initiator: primarul Comunei Tg. Trotug
4. Proiect de hotarAre privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pentru
comuna TArgu Trotus

Initiator: primarul Comunei Tg. Trotuq

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual si de perspectiva pentru asigurarea
resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgentd
la nivelul Comunei TArgu Trotus, jud. Bacau

Initiator: primarul Comunei Tg. Trotu;
6. Diverse

Primar,
Adrian Paul FO

Contrdsemneaza,
Secretarul g"n {lal comunei,

Elena BORDEIANU
,, i, lI ,"I 'l

;l

/$not
7*.
[:r$g':r

\#ft,

.iJ};

:

t
I


