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DISPOZITIA NR.237
din 01.08.2019

privind convocarea $edinfei ordinare a Consiliului local al comunei Albegti din data de 08.08.2019

Primarul comunei Albeqti, judeful Mureq,
Avandinvedereprevederile art. 133 alin(2),art. 134 alin.(1)lit.a), alin.(2),alin.(3)lit.b)

9i art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ,

Art.1.$edinla ordinard a Consiliul local al comunei Albeqti se convoacd pentru ziua de joi, 8 august

2019, ora 16oo, in Sala de Eedinte de la sediul Primdriei comunei Albeqti, conform documentului de

convocare anexat.

Art. 2.Documentele inscrise in Proiectul Ordinii de zi a qedinlei sunt puse la dispozitia consilierilor
locali ai Consiliului local al comunei Albeqti in format electronic Ai/sau fizic, conform opfiunilor
acestora.

Art. 3.Proiectele de hotdr6re inscrise pe ordinea de zi, insolite de documentele prevdzute de lege, se

trimit spre avizare Comisiilor de specialitate -Juridic6, Economic6, Social-Culturd ale Consiliului local
al comunei Albegti.

Art. 4.Cu privire la proiectele de hotdrdre menlionate, se pot formula gi depune amendamente in
condiliile art.138 alin.12 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ.

Art. 5.Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozilii se incredinteazd Secretarul comunei Albeqti.

Art. 6. in conformitate cu prevederile art.197 alin.1 qi auI.2OO corobarte cu art. 252 alin I lit. c, ale art.
255 din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, qi ale art. 3 alin. I din Legeaw. 55412004,
Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispozilie se comunicS Institutiei Prefectului Judetul
Mureq pentru exercitarea controlului de legalitate.

PRIMAR,
$ovrea Nicolae C ontrasem neazd pentru le galitate

SECRETAR, Jr.Purcariu Ddnu!
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Anexl la Dispozi{ia nr. 237 101.08.2019
a Primarului Comunei Albeqti

CONVOCATOR

in conformitate cu Dispozilia Primarului rc.237 din 01 august 2019 se convoacd qedinla

ordinar[ a Consiliului local al comunei Albeqti, care va avea loc joi, 8 august 2019, ora 16*, in Sala de

qedinte de la sediul Primlriei comunei Albegti, din str.Lungd,nr.l23, cu urm[torul

PROIECT DE ORDINE DE ZI Z

1. Proiect de hotirdre privind constatarea incetdrii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
local al domnului Neghina Cezar, precum qi vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului
Local al Comunei Albeqti.

Initiator Primarul comunei Albeqti.

2. Proiect de hot6r6re privind utilizarea domeniului public pentru executarea lucrdrii "Dezafectare

conducta OL 6" presiune medie pe str.Lungd qi extindere conduct6 de gaze naturale presiune redus6 de

PE250 pe str.$oseaua Nalionald din loc.Albeqti, jud.Mureq".
Iniliator Primarul comunei Albeqti.

3. Proiect de hotdrdre privind conferirea titlului de " Cetafean de onoare al comunei AlbeEti"domnului
inginer Stroian Toader.

Initiator Consilier local Tamasi Karoly.

4. Proiect de hot[rdre privind aprobarea contului de execufie al bugetului de venituri qi cheltuieli al

Comunei Albeqti pe trimestrul II al anului 2019.
Iniliator Primarul comunei Albeqti.

5. Proiect de hot6r6re privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare cu Oficiul Nafional al

Registrului Comertului.
Iniliator Primarul comunei Albeqti.

6. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea aderdrii comunei Albeqti la sistemul de cooperare pentru audit
gi incheierea la nivelul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Zona Reghin a Acordului de cooperare

pentru organizarea qi exercitarea activitdlii de audit public intern.
Inifiator Primarul comunei Albeqti.

7. Proiect de hotdr6re privind aprobarea documentafiei tehnice de dezmembrare a imobilului intravilan
inscris in CF 54117 Albeqti, cu num6r top.338l2lbl2ll, situat in Albegti.

Documentele inscrise in Proiectul Ordinii de zi a qedinlei sunt puse la dispozitia consilierilor
locali ai Consiliului local al comunei Albeqti, in format electronic qi/sau fizic conform opliunilor
acestora.

Proiectele de hotlrAre inscrise pe ordinea de zi, inso{ite de documentele prev[zute de lege, se

trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Albeqti.



Cu privire la proiectele de hotdrdre menlionate, se pot formula qi depune amendamente in
condiliile art. 138 alin. 72 din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ.

PRIMAR,
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Anexd la Convocatorul gedinfei ordinare
a Consiliului local al comunei Albesti din data de 08.08.2019

PROIECT DE ORDINE DE ZI
a gedin{ei ordinare a Consiliului local al comunei Albeqti

din data de joi, 8 august 2019, ora 16*

1. Proiect de hotlrdre privind constatarea incetlrii de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
local al domnului Neghina Cezar, precum qi vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului
Local al Comunei Albeqti.

Inifiator Primarul comunei AlbeEti.

2. Proiect de hot[r6re privind utilizarea domeniului public pentru executarea lucr[rii "Dezafectare
conducta OL 6" presiune medie pe str.Lungi qi extindere conductd de gaze naturale presiune redusl de
PE250 pe str.$oseaua Na{ional6 din loc.Albeqti, jud.Mureq".
Iniliator Primarul comunei Albegti.

3. Proiect de hotdrdre privind conferirea titlului de " Cetafean de onoare al comunei Albeqti"domnului
inginer Stroian Toader.

Iniliator Consilier local Tamasi Karoly.

4. Proiect de hotdr6re privind aprobarea contului de execulie al bugetului de venituri Ei cheltuieli al
Comunei Albeqti pe trimestrul II al anului 2019.

Iniliator Primarul comunei AlbeEti.

5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea incheierii unui protocol de colaborare cu Oficiul National al
Registrului Comerfului.
Initiator Primarul comunei Albeqti.

6. Proiect de hotlrdre pentru aprobarea aderdrii comunei Albeqti la sistemul de cooperare pentru audit
qi incheierea la nivelul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Zona Reghin a Acordului de cooperare
pentru organizarea qi exercitarea activitdfii de audit public intern.
Iniliator Primarul comunei Albeqti.

7. Proiect de hotlrdre privind aprobarea documentafiei tehnice de dezmembrare a imobilului intravilan
inscris in cF 54117 Albeqti, cu numdr top.338l2lbl2ll, situatin Albeqti.

Documentele inscrise in Proiectul Ordinii de zi a gedintei sunt puse la dispozilia consilierilor locali ai
Consiliului local al comunei Albegti, in format electronic qi/sau fizic conform opfiunilor acestora.
Proiectele de hotdrdre inscrise pe ordinea de zi, insolite de documentele prevdzute de lege, se trimit
spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Albeqti.

Cu privire la proiectele de hotSrdre men{ionate, se pot formula qi depune amendamente in condiliile
art. 138 alin. 12 din o.U.G. nr.5712019 privind codul administrativ.

SECRETAR,
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