ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Dornesti, judeţul Suceava
la şedinţa extraordinară în data de 08.05.2020 ora 13,00, la Şcoala primară din comuna Dorneşti
Gheorghe LUŢA, primarul comunei Dorneşti,judeţul Suceava;
Având în vedere:
- prevederile art.133 alin.2(a) şi ale art.134 alin.(2), alin.Iq), alin.(5)din Ordonanţa de Urgenţă Nr.57 din
03.07.2019 privind Codul administrativ.

- Referatul nr.3542 din 06.05.2020 întocmit de secretarul general al comunei.

În temeiul art. 134 alin.(l)lit.a) art.rqf alin.1 lit.b) din Ordonanţa
Nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ,
DISPUN:

de Urgenţă

Art.i.Se convoacă de îndată Consiliul Local al Comunei Dorneşti,judeţul Suceava, la
Şedinţă extraordinară în data de 08.05.2020, ora 13,00, la Şcoala primară din comuna Dorneşti
judeţul Suceava , cu Proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din
prezenta dispoziţie.
Art.2. Materialele de şedinţă înscrise în Proiectul ordinii de zi constând în Proiectul de
hotărâre însoţit de referatul de aprobare al iniţiatorului ,raportul de specialitate ale
compartimentului financiar-contabil, documente ce stau la baza iniţierii proiectului ,vor fi puse la
dispoziţia consilierilor în format letric, odată cu inmânarea invitaţiei la şedinţă şi electronic,prin
e-mail,potrivit opţiunii acestora exprimată anterior.
Art.3.Proiectul de hotărâre înscris pe Proiectul ordinii de zi,se înaintează spre avizare
comisiei de specialitate a consiliului local indicate în Anexă.
Art.4.Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra
Proiectelului de Hotărâre înscris pe Proiectul ordinii de zi.
Art.5.Secretarul general al comunei Dorneşti,judeţul Suceava,va aduce la îndeplinire
prevederile dispoziţiei.
Art.6.Dispoziţia se comunică consilierilor locali ai comunei Dorneşti judeţul Suceava,
Instituţiei Prefectului-judeţul Suceava ,se publică în Monitorul Oficial local şi se afişează la
sediul Primăriei comunei Dorneşti,
PRIMAR,
Gheorghe UŢA

Contrasenmeazăpentru legalitate,
Secretar general al comunei
Elena -Emilia ANDRIŞAN
~

Dornesti.ov Mai 2020

I

ANEXA-.la .Dispoziţia nr/ll_ţ2020

.

Proiectul Ordinii de zi

.

.

al Sedintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Dornesti din data de 08 Mai 2020

1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al şedintei ordinare a Consiliului local al comunei
Dorneşti, judeţul Suceava din data de 29.04.2020.
Iniţiator: Andrişan Elena-Emilia,secretar general al comunei.
2. Proiect

de hotărâre nr.2023

din 04.05.2020

privind

aprobarea

solicitării

de prelungire

a

"Modernizare drumuri de interes local in Asociatia
de Dezvoltare Intercomunitară DORNEŞTI - MUSENIŢA - FRĂTĂUŢ/I NOI din judetul Suceava" ,

valabilitatii Scrisorii de garanţie pentru proiectul
Contract finanţare
16.01.2020.

nr. C 0720RN00021513500355

din 15.09.2016 şi a Actului Aditional

nr.6 din

- Referat de aprobare al primarului comunei Dorneşti nr.3477 /04.05.2020.
- Raportul de specialitate al compartimentului
financiar contabil nr.3535 din 06.05.2020.
- ~e_gllLcl1i'L _Ay_i"'=._~o.D~!.taliv de la Comisia de specialitate - pentru programe de dezvoltare

economico-socială,buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,agricultură,
qospodăriecomunală, protecţia mediului şi turism.
Iniţiator: primar LUŢA Gheorghe.

