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

DISPOZIŢIA
nr. 333 din 23 septembrie 2020
privind convocarea în şedinţă extraordinară 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, cu modificările și completările ulterioare;
Tinând cont de prevederile Regulamentului de organizare și funționare al consiliului local
adoptat prin HCL nr. 80/13.11.2019;
În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. „b” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PRIMARUL COMUNEI REBRICEA emite urmatoarea dispozitie :
Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui, în şedinţă
extraordinară, luni 25 septembrie 2020, ora 0900 , la caminul Cultural al comunei Rebricea.
Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi, cu menționarea titlurilor proiectelor de hotărâri, a inițiatorului
și a comisiilor de specialitate ale căror avize au fost solicitate este prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziție.
(2) Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoștință locuitorilor comunei prin afișare pe
pagina de internet si la avizierul Primariei comunei Rebricea.
Art.3. Proiectele de hotărâri au fost transmise în format electronic comisiilor de specialitate
pentru obținerea avizelor în conformitate cu competențele fiecărei comisii.
Art.4. Proiectul ordinii de zi și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi comunicate
consilierilor locali in format electronic sau suport hârtie la adresele de poștă electornică comunicate
sau personal.
Art.5. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depuna amendamente asupra proiectelor
de hotărâri.
Art. 6. 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, 23 septembrie 2020
PRIMARUL COMUNEI REBRICEA

Avizeaza pentru legalitate
Secretarul general al comunei

 …………………………….………

 …………………………….………

Ing. Radu VALERICĂ

Jrs. Adina MAFTEI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051
Anexă la Dispoziția nr. 333/2020

Proiectul ordinii de zi
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al
comunei Rebricea din data de 07.09.2020.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării a V-a a bugetului local
al comunei Rebricea, pe anul 2020.
-Inițiator: primar Radu Valerică.
-Avize Comisiile de specialitate I, II, III.
3. Interpelări și răspunsuri.

Rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate se vor depune la secretarul general al comunei, până
la data de 24.09.2020, ora 1500

Redactat, astăzi 23.09.2020
Secretarul general al comunei,
Jrs. Adina MAFTEI
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