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ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ

COMUNA COȘTEIU

DISPOZIȚIA
nr. 105 din 16.09.2020

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Coșteiu în ședință ordinară pentru data de 22.09.2020,
ora 14:00

Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit.a), alin. (3) lit. b), alin. (5), art. 135, art.155 alin.
(1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

a)

Referat nr. 6207 din 16.09.2020, întocmit de secretarul general al comunei Coșteiu privind
convocarea Consiliului Local al comunei Coșteiu în ședință ordinară pentru data de
22.09.2020, ora 14:00; 

a)

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI COȘTEIU
emite următoarea dispoziție:

  Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al comunei Coșteiu în ședință ordinară pentru data de
 22.09.2020, ora 14:00, în Sala de ședință, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexă la prezenta
dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.

  Art.2. - (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot  consultate la sediul Primăriei
Comunei Coșteiu – persoana responsabilă pentru monitorizarea procedurilor administrative:
ref.superior Dragșineanțu Carla, ind transmise și pe adresele de e-mail ale consilierilor locali,
potrivit opțiunii acestora.

                   (2) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul
Consiliului Local Coșteiu în baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art. 1.

                    (3) Membrii Consiliului Local al Comunei Coșteiu sunt invitați să formuleze și să
depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

  Art.3. - Prezenta dispoziție are caracter normativ și intră în vigoare la data comunicării
persoanelor interesate.



PRIMARUL COMUNEI COȘTEIU
Petru CAREBIA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI COȘTEIU

Cosmina-Mirela BONTEA
cu atribuții delegate specifice secretarului general

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare emiterii Dispoziției primarului nr. 105 / 16.09.2020

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

0 1 2

1 Semnarea dispoziției 16.09.2020

2 Comunicarea către prefectul județului

3 Aducerea la cunoștință publică

4 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu

 Art.4. - Prezenta dispoziție poate  contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, modificată și completată.

  Art.5. - Prezenta dispoziție se încredințează cu ducerea la îndeplinire secretarului general al
comunei Coșteiu. 

  Art.6. - Prezenta dispoziție se comunică: Instituției Prefectului Județului Timiș, Primarului
Comunei Coșteiu, Viceprimarului Comunei Coșteiu, Secretarului General al Comunei Coșteiu,
compartimentelor din cadrul primăriei, locuitorilor comunei Coșteiu și postare pe pagina de
internet în Monitorul O cial Local www.costeiu.ro . iar prin grija Secretarului General al Comunei
Coșteiu se comunică consilierilor locali prin mijloace electronice.                                                           
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