ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA CIURULEASA
PRIMAR

DISPOZIŢIE
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Ciuruleasa în şedinţă ordinară în
data de 07 februarie 2022
Primarul comunei Ciuruleasa, judeţul Alba;
Având în vedere prevederile:
- art. 133 alin. 1 , art. 134 alin. 1 lit. a, alin. 3 lit. a, alin. 5 și ale art. 154 alin.
5 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea

DISPOZIȚIE
Art.1. (1) Convoc Consiliul local al Comunei Ciuruleasa în şedintă ordinară în data de
07 februarie 2022, ora 08:30⁰⁰.
(2) Locul desfășurării ședinței este sediul Consiliului local Ciuruleasa, sala de
ședințe, din comuna Ciuruleasa, sat Ciuruleasa, nr. 1, județul Alba.
Art.2. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa parte integrantă a prezentei
dispoziții.
Art.3. Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi îndeplinesc condițiile
prevăzute la art 136 alin (8) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare și sunt puse la dispoziția consilierilor
locali prin poșta electronică.
Art.4. Proiectele de hotărâri au fost trimise spre avizare Comisiilor de specialitate
pe domenii de activitate, din cadrul Consiliului local al comunei Ciuruleasa.
Art.5. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra
proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi.
Art.6. Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris și
se vor depune la registratura Primăriei comunei Ciuruleasa sau pe adresa de e-mail
primariaciuruleasa@gmail.com, până cel târziu la data desfășurării ședinței consiliului local
Art.7. (1) Prezenta dispoziţie se afișează la sediul Consiliului local Ciuruleasa, se
publică pe pagina de internet www.primariaciuruleasa.ro se înaintează și se comunică
Prefectului - Judeţului Alba, consilierilor locali .
(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei dispoziții se face prin intermediul
Compartimentului Relații cu publicul .
PRIMAR,
CIOARA IOAN MARIUS

Nr. 28
Ciuruleasa, 01 februarie 2022

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
COSMA NICOLETA GABRIELA

ANEXA la Dispozitia nr. 28 din 01 februarie 2022

Proiectul ordinii de zi:
1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ,,ordinară” a Consiliului
Local Ciuruleasa din data de 06 ianuarie 2022.
Redactat : Cosma Nicoleta Gabriela, secretar general al comunei Ciuruleasa
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Ciuruleasa
pentru anul 2022 și a listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2022
- Iniţiator –Cioara Ioan Marius - primarul comunei Ciuruleasa
Proiectul de hotărâre este însoțit de urmatoarele documente : referatul de
aprobare și raportul de specialitate
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării din bugetul local a cotizației anuale
datorată de U.A.T. Comuna Ciuruleasa pentru anul 2022, în calitate de membru, către
Asociatia ” Grupul de Acțiune Locală din zona Văilor Ampoiului și Mureșului”,
- Iniţiator –Cioara Ioan Marius - primarul comunei Ciuruleasa
Proiectul de hotărâre este însoțit de urmatoarele documente : referatul de
aprobare și raportul de specialitate
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării din bugetul local a cotizației
anuale datorată de U.A.T. Comuna Ciuruleasa pentru anul 2022, în calitate de membru,
către Asociatiei Comunelor din România
- Iniţiator –Cioara Ioan Marius - primarul comunei Ciuruleasa
Proiectul de hotărâre este însoțit de urmatoarele documente : referatul de
aprobare și raportul de specialitate
5. Diverse

PRIMAR,
CIOARA IOAN MARIUS

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
COSMA NICOLETA GABRIELA

