ROMANIA
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PRIMARUL COMUNEI COSTEIU

D rs

PozrTrA

nr 138 din 12.11.2020
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cogteiu in gedinla ordinard pentru data de 18.71.2020,

ora 74:00

AnalizSnd temeiurile juridice, respectiv:

a)

Prevederile art. 1 33 alin. (1), art. 1 34 alin. (1) lit.a), alin. (3) lit. b), alin. (5), art. 135, art.'l 55 alin.
(1)lit. b) si lit, e), alin. (3) lit. b) din Ordonanla de Urgen!5 a Guvernuluinr.5T/2019 privind
Codul Admi nistrativ, cu mod ificE ril e 5i completS rile ulterioare;

fin6nd cont de:

a)

Referat nr. 8'101 din 12.11.2020, intocmit de secretarul general al comunei Cogteiu privind
convocarea Consiliului Local al comunei Cogteiu in 5edin!5 ordinard pentru data de
18.11 .2020, ora 14:00;

b)

Prevederile art.

alin. (1) lit. a, din HCL nr.83 din 28.11.2019 privind
Regulamentul de Organizare 5i Functionare a Consiliului Local al Comunei CoSteiu;

24 alin.(l)

;i art.25

in temeiul prevederilor art. 1 96 alin. (1 ) lit. b) din Ordonanla de urgenfE a Guvernului nr.
privind Codul administrativ, cu modificirile gi complet5rile ulterioare,

57

/2019

PRTMARUL COMUNEI CO$TEIU
emite urmitoarea disPozilie:

Art. 1. -Se convoac5 Consiliul Local al comunei Co;teiu insedin!5 ordinar5 pentru data de
18.11.2020, ora 14:00, in CEminul Cultural din incita cladirii Primiriei Co|teiu, respectend
misurile de distanlare, cu proiectul ordinii de zi prevdzutin Anex5 la prezenta dispozifie, care face
parte integrantd din aceasta.
Art.2. -(1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul PrimEriei
Comunei Cogteiu - persoana responsabilS pentru monitorizarea procedurilor administrative:
ref.superior Draggineanlu Carla, fiind transmise 5i pe adresele de e-mail ale consilierilor locali,
potrivit opfiunii acestora.
(3) Membrii Consiliului Local al Comunei Co;teiu sunt invitali sd formuleze 9i sE depuni
amendamente asupra proiectelor de hot5rSri.

Art.3. - Prezenta dispozilie are caracter normativ si intr5 in vigoare la data comunic5rii
persoanelor interesate.

Art. . - Prezenta dispozifie poate fi contestat5 in condiliile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, mod ificati ;i com pletatS.

Art.s. - Prezenta dispozifie se incredinleaz5 cu ducerea la indeplinire secretarului general

al

comunei Cogteiu.

Art.6. - prezenta dispozitie se comunicS: lnstituliei Prefectului Judelului Timi9, Primarului

Comunei Co;teiu, Viceprimarului Comunei Cogteiu, Secretarului General al Comunei Cogteiu,
compartimentelor din cadrul primEriei, locuitorilor comunei Cofteiu 5i postare pe pagina de
internet in Monitorul Oficial Localwww.costeiu.ro . iar prin grija Secretarului General al Comunei
Co;teiu se comunici consilierilor locali prin mijloace electronice,
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MARUL COMUNET COSTE|U

Petru CAREBIA

CONTRASEM

N

EAZA PENTRU LEGALITATE;

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI COSTEIU

Mariana ARDELEAN

ulterioare emiterii Dispoziliei primarului nr.138
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Anexl la Dispozifia nr. 138112.11.2020

PROIECTUL ORDINIIDE ZI
A qedin{ei ordinare a Consiliului Local al Comunei Coqteiu, convocati in
data de 18.11.2020, ora 14:00

l. Depunerea jurlmintului

citre suplean{ii ale c6ror mandate au fost
validate de Judec[toria Lugoj prin Incheierea Civil[ nr. 395312020 Si
de

Tribunalul TimiE prin Decizia Civild m.29712020.
2.

Proiect de hotlrffre nr. 66112.11.2020 privind alegerea preEedintelui de
qedinfd pentru qedinlele Consiliului Local al Comunei Coqteiu pentru o
perioad[ de 3 luni respectiv din lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 qi
ianuarie 2021.
Initiator primar Carebia Petru

a

J.

Proiect de hotirflre nr. 67112.11.2020 privin d otganizarea comisiilor pe
domenii de specialitate ale Consiliului Local Coqteiu.
Initiator primar Carebia Petru

4.

Proiect de hotirflre nr. 68112.11.2020 privind alegerea viceprimarului
comunei Coqteiu.
Initiator primar Carebia Petru

