ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

DISPOZIŢIA
nr.129 din 01 aprilie 2020
privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului local al
comunei Rebricea, judeţul Vaslui
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit „a”, alin. (3) lit „a”, alin. (5),
art. 135, art. 155 alin. (1) lit. „b” si lit. „ e”, alin. (3) lit. „b” si art.196 din Ordonanta de urgenta nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
PRIMARUL COMUNEI REBRICEA emite urmatoarea dispozitie :
Art. 1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
pentru data de 09 aprilie 2020, ora 1100 la sediul Primariei Rebricea, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării a I-a a bugetului local al
comunei Rebricea, pe anul 2020;
2. Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2021;
3. Prezentarea Deciziei nr. 4/03.04.2020 emisa de Camera de Conturi Vaslui,
inaintata catre Consiliul Local al Comunei Rebricea, prin adresa nr.
389/03.04.2020 si inregistrata la primaria Comunei Rebricea cu nr.
1824/06.04.2020.
Avand in vedere contextul actual, privind limitarea si diminuarea raspandirii
coronavirusului SARS COV 2, Decretul Presedintelui nr.195/16.03.2020 privind
decretarea starii de urgenta si a Ordonantelor Militare privind masuri de
prevenire a raspandirii COVID-19, adresa Ministerului lucrarilor Publice,
Dezvoltarii si Administratiei nr. 46408/23.03.2020, mentionam ca prezenta sedinta
a consiliului local se va desfasura prin utilizarea mijloacelor de comunicare
electronice, avand in vedere prevederile Codului Administrativ.
Membri consiliului local vor fi apelati prin intermediul aplicatiei Messenger,
cu apel video, vor vota electronic conform art. 139 din OUG 57/2019 privind Codul
Adminsitartiv, si toata sedinta se va inregistra audio de catre secretarul general al
comunei.
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Art. 2. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de secretarul general al comunei Rebricea,
judeţul Vaslui, prin afisare la sediul Primariei comunei Rebricea si va fi comunicata institutiilor
abilitate, in termenul prevazut de lege.
Dată astăzi, 01 aprilie 2020

PRIMARUL COMUNEI REBRICEA

Avizeaza pentru legalitate
Secretarul general al comunei

 …………………………….………

 …………………………….………

Ing. Radu VALERICĂ

Jrs. Adina MAFTEI
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