ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA MEREI
PRIMAR

DISPOZITIA

Nr.

118

privind convocarea Consiliului local Merei in gedintA ordinarE
in ziua de joi, 30 aprilie 2O2O, orele L4@
Primarul comunei Merei, judetul Buzdu,
Avand in vedere :
- prevederile art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.,, a,,, alin.(2), alin.(3), Iit.,,a,,, alin.(5) si ale
art.135, alin.(1), alin.(3) si alin.(4) din O.U.G. nr.57 12019 privind Codul administrativ;
in temeiul 196, alin. (1), lit.,b' din Ordonanfa de Urgente a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ,

DISPUNE:
Art. I. Se convoaca in sedinle ordinara Consiliul local Merei, in ziua de joi, 30 aprilie

2O2O, orele

l29L
$edinla se va desfaqura la Cdminul Cultural Merei qi va avea urmetoarea ordine de

z1:

1. Proiect de hoterare aprobarea executiei bugetului general de venituri gi
cheltuieli al Comunei Merei pe trimestrul I al anului 2020;
Initiator -Domnul Chircd $tefan, Primarul Comunei Merei

2. Proiect de hotarare privind lectificarea II-a a bugetului de venituri qi cheltuieli
al comunei Merei, pentru anul 2020;
Iniliator -Domnul Chircd $tefan, Primarul Comunei Merei
3. Proiect de hotdr6.re privind aprobarea modificarii prin act aditional a
contractului nr. 105421o2.to.2019 incheiat cu oTR GREEN RESOURCE MANAGEMENT S.A.;
Initiator -Domnul Chircd $tefan, Primarul Comunei Merei
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de intocmire gi tinere la zi a
registrului agricol, la nivelul Unitdlii Administrativ Teritoriale Comuna Merei, Jude(ul Buzd.u;
Initiator -Domnul Chircd gtefan, Primarul Comunei Merei
5.

Probleme diverse, intreb6.ri, interpeleri qi declarafii politice.

Art.2. .Materialele inscrise pe proiectul ordinii de
consilierilor locali in format letric.

zi vor fl

puse

la

dispozifia

Art.3. Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea

de zi a gedintei se transmit, spre
avizare, celor trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Merei;

Art.4. Membrii Consiliului Local al Comunei Merei sunt invitati sa formuleze li
sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotd.r6.ri inscrise pe proiectul ordinii de zi
prevazut la art.1 din prezenla dispozilie pana h data qedinlei de Consiliu Local .

t

Art,s. Proiectul ordinii de zi a gedintei se aduce la cunoltinta publicd prin afisare
Unititii Administrativ Teritoriale Merei - officdOprimariamerei.ro ;

pe pagina de internet a

Art.6. Secretarul general
Instituliei Prefectului - Judelu1 Buzeu.

al

Comunei Merei

va comunica prezenta prezenla

CONTRASEMNEAZA,

Grigorolu Paula

Data,

23.O4.2O2O
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