
Romania
Judeful Mureg

Comuna Albeqti
PRIMAR

DrsPoztTIA NR.191
din 06.06.2019

privind convocarea Consiliului local al comunei Albegti

Primarul comunei Albegti, judeful Mureq,
Avand in vedere:
- prevederile art.35 si art.38 din Ordonanfa Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea

Regulamentului - cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale, aprobata gi modificat6
prin Legea nr.67312002;

- prevederile art.2l si art.23 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
local al comunei Albesti, aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Albesti nr.lTl20l6;

in temeiul prevedeiilor ar1.39, alin.l,3 gi 6, art.63 alin.l, lit."b" gi alin.3, coroborat cu
prevederile art.68, alin.l Ei a art.ll5, alin.l, lit."a" din Legea nr.2l5l200l privind administralia
publici local6, republicat6, cu modific6rile gi completErile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l.Se convoacd Consiliul local al comunei Albeqti, in gedintd ordinara, la sediul
Primdriei Albegti, pentru ziua de 13.06.2019, ora 16,00 cu urm6toarea ordine de zi:

l.Proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui de gedinf6 al Consiliului Local al
comunei Albeqtipentru o perioadd de trei luni (iulie 2019 - septembrie zolg).

Initiator Primarul comunei Albeqti.
2. Proiect de hot6r6re privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si

cheltuieli al Comunei Albestipe trimestrul I al anului 2019.
Initiator Primarul comunei Albegti.
3. Proiect de hot[r6re privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a

taxei speciale de salubrizare injudelul Mureg.
Iniliator Primarul comunei Albeqti.
4. Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentantului UAT Albegti, judelul MureE,

in Adunarea Generali a Asociafiei pentru realizarea sistemului regional de alimentare cu ap6
potabi16 Tdrnava Mare.

Iniliator Primarul comunei Albegti.
5.Diverse.
Art.2.Prin grija Secretarului comunei Albegti, prezenta dispozi{ie va fi comunicat[, in

termenul prevdzut de lege, Instituliei Prefectului - Judeful Mureg.

Avizat pentru legal itate :

SECRETAR,
PURCARIU DANUTq
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PRIMAR,
$ovREA NTCOLAE



Comuna Albegti
Nr.4664l06 .06.2019

INVITATIE

inbazaDispozifiei nr.l9l din 06.06.2019 a primarului comunei Albegti,

Se convoacl Consiliul local al comunei Albeqti, in gedinfd ordinard, la sediul Primiriei
Albegti, pentru ziua de 13.06.2019, ora 16,00 cu urmdtoarea ordine de zi:

l.Proiect de hotirdre privind alegerea pregedintelui de gedinf6 al Consiliului Local al
comunei Albeqti pentru o perioadd de trei luni (iulie 2019 - septembrie zolg).

Iniliator Primarul comunei Albeqti.
2. Proiect de hotlrdre privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si

cheltuieli al Comunei Albesti pe trimestrul I al anului 2019.
Initiator Primarul comunei Albeqti.
3. Proiect de hotirdre privind aprobarea Regulamentului de instituire gi administrare a

taxei speciale de salubrizare in judeful Mureg.
Inifiator Primarul comunei Albeqti.
4. Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentantului UAT Albegti, judeful Mureg,

in Adunarea General[ a Asocia]iei pentru realizarca sistemului regional de alimentare cu ap[
potabild Tdrnava Mare.

Initiator Primarul comunei Albeqti.
5.Diverse.

PRIMAR,
$ovREA NTCOLAE

Av izat pentru le gal itate :

SECRETAR,
PURCARIU DANUT
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Comuna Albegti
Nr.4665/06 .06.2019

CONVOCATOR

Se convoacl Consiliul local al comunei Albegti in gedinfd ordinard, la data de 13.06.2019,
l6:00, la sediul Primariei comunei Albegti.

Consilieri-------
BOERU ION ADRIAN
BOrTO$ AUREL
BUZOGANY LUDOVIC
COSTEA DOINA
FTNTOC SERGIU IOAN
LUP ION NICOLAE
MAIER NICOLAE
MAIER VALERIA ADRIANA
NEGHINA CEZAR
PTNTEA ADRIAN IRONIM
PTNTEA AUREL
RADU IOAN
STROIAN ZAHARIE
SUCru IOAN
TAMASI KAROLY

PRIMAR,
$ovREA NTCOLAE
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