ROMANIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA DIMACHENI
PRIMARIA COMUNEI DIMACHENI

Str. Preot Gheorghe Ciomirtan, nr. 1, tel: 0231619624, fax 0231619612, mail:primariadimacheni@yahoo.com

DISPOZIȚIA

Nr. 98 din 20 mai 2022
Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Dimăcheni în ședință ordinară luna mai 2022

republicată;

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
d) art. 133 –Tipurile de ședințe ale consiliului local si art. 134 –Convocarea ședințelor
consiliului local din Ordonanța de Urgenta privind Codul administrativ nr. 57/2019 ;
văzând referatul secretarului general al comunei, prin care se arată necesitatea emiterii
dispoziției, privind convocarea consiliului local în ședință ordinară luna mai 2022
în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență privind Codul
administrativ nr 57/2019.
PRIMARUL COMUNEI DIMĂCHENI emite următoarea dispoziție:
ART.1. - Se convoacă Consiliul Local al Comunei Dimăcheni, în ședință ordinară, 27 mai
2022, ora 12:00, în Sala de ședințe a Primăriei comunei Dimăcheni.
ART.2. – (1) Proiectul ordinii de zi, precum și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi
sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
(2) Materialele înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali pe
suport de hârtie.
(3) Consilierii locali au dreptul de a formula și depune amendamente asupra
proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.
Art. 3. – Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Botoșani, doamnelor și domnilor
consilieri locali și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei.
Primar,
Moruz Marinel

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei Dimăcheni,
Ungureanu Irina - Claudia
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ANEXA LA DISPOZIȚIA NR. 98 din 20 mai 2022
Nr
crt
1

PROIECT

privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 27 mai 2022
TITLUL
INIȚIATOR
AVIZE
Aprobarea procesului verbal din ședință ordinară din data de 29.04.2022;

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Primarul
local al comunei Dimăcheni pe anul 2021
comunei

3

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Primarul
comunei

4

Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local în vederea
achiziționării de cadouri pentru copii și elevii din unitățile de învățământ de pe
raza comunei Dimăcheni, județul Botoșani
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare
energetică Școala Gimnazială nr. 1 Dimăcheni, sat Dimăcheni, comuna
Dimăcheni, județul Botoșani” şi anexelor privind descrierea sumară a investiției
și a notei de fundamentare
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie,
iulie, august

Primarul
comunei

5

6

PRIMARUL COMUNEI
Moruz Marinel

Primarul
comunei
Primarul
comunei

DATA DEPUNERII
AVIZULUI

Comisia 1
Comisia 2
Comisia 3
Comisia 1
Comisia 2
Comisia 3
Comisia 1
Comisia 2
Comisia 3
Comisia 1
Comisia 2
Comisia 3

27.05.2022, ora 11:30

Comisia 1
Comisia 2
Comisia 3

27.05.2022, ora 11:30

27.05.2022, ora 11:30
27.05.2022, ora 11:30
27.05.2022, ora 11:30

Contrasemnează,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Ungureanu Irina Claudia

