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D I S P O Z I Ț I E 

 
PRIVIND  CONVOCAREA  CONSILIULUI  LOCAL ADUNAȚI  ÎN   ȘEDINȚĂ  ORDINARĂ 

 

       În temeiul art.133 alin.(1) art.134 alin.(1) lit.a), art.135 și art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

                               PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite prezenta  dispoziţie : 

       Art.1.Se convoacă Consiliul Local al comunei Adunaţi în ședință ordinară care se va desfăşura joi 

03.06.2021 orele 17,00 la sediul Căminului Cultural Adunați, sala mică. 

      Art.2.(1) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

              (2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit d-nilor consilieri în format letric 

sau electronic pe adresa de e-mail, odată cu documentul de convocare. 

              (3) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Adunați în baza competentelor acestora, conform anexei menționate la art.2 alin.1. 

       Art.3.Membrii Consiliului Local al comunei Adunați sunt invitați să formuleze și să depună amendamente 

asupra proiectelor de hotărâri înscrise în Proiectul ordinii de zi cuprins în anexa menționată la art.2 alin.1.  

      Art.4.Prezenta dispoziție se comunică potrivit prevederilor art.135 alin.(4), art.243 alin.(1) lit.e și art.197 

alin.(1) din O.U.G nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. 
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                  Anexă la dispoziția nr. 86 din 28.05.2021 

 
 

PROIECTUL  ORDINII  DE   ZI 
a ședinței ordinare din data de 03.06.2021 orele 17,00 

          
         1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier al domnului  Negotei Octavian;  
         2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate în 
domeniul public sau privat al UAT – comuna Adunați; 
         3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării 
Consiliului Local al Comunei Adunați; 
         4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local  
al comunei Adunați; 

5.Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
         Comisii  de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre : 
          - Comisia de specialitate programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrația 
serviciului  public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, ecologie și protecția mediului,servicii. 

    - Comisia de specialitate administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii și liniștei publice, a 
drepturilor cetățenilor.  

    - Comisia de specialitate învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, protecția copilului, activități 
sportive și de agrement. 
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