
Romania
Judeful Mureg

Comuna Albeqti
PRIMAR

DrsPozrTIA NR.21s
din 03.07.2019

privind convocarea Consiliului local al comunei Albegti

Primarul comunei Albeqti, judelul MureE,

Avand in vedere:
- prevederile art.35 si art.38 din Ordonanla Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea

Regulamentului - cadru de organizare gi functionare a consiliilor locale, aprobatl gi modificatl prin
Legea nr.67312002;

- prevederil e 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.12/2016;
in temeiul prevederilor art.39, alin.l, 3 qi 6, art.63 alin.l, lit."b" gi alin.3, coroborat cu

prevederile art.68, alin.1 qi a art.ll5, alin.1, lit."a" din Legea nr.21512001 privind administra{ia publicd

local6, republicatd, cu modific[rile qi completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l.Se convoaci Consiliul local al comunei Albegti, in qedinfd ordinard, la sediul Primdriei
Albeqti, pentru ziua de 11.07 .2019, ora 15,00 cu urmdtoarea ordine de zi:

l. Proiect de hot[rdre privind incetarea Acordului de cooperare pentru organizarea qi exercitarea

funcfiei de audit intern incheiat la 10.08.2016 intre Primlria Comunei Albeqti in calitate de entitate
publicd locald organizatoare gi Primdria Comunei Nadeq in calitate de entitate publicd localS
participant6.

Iniliator Primarul comunei Albeqti.
2. Proiect de hotdrdre privind mandatarea Primarului Unitltii Administrativ Teritoriale

Albegti, judeful Mureg, in Adunarea General[ a Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitar[ ECOLECT
MURE$ pentru a vota Regulamentul de instituire gi administrare a taxei speciale de salubrizare pentru

finanfarea sistemului de management integrat al degeurilor solide menajere qi similare in judetul Mureg
precum gi nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, aprobate prin HCL nr.25 din
13.06.2019.

Iniliator Primarul comunei Albegti.
3. Proiect de hotlrdre privind aprobarea anulSrii unor creante.

Inifiator Primarul comunei Albeqti.
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea organigramei qi a statutului de func(ii al aparatului de

specialitate al Primarului comunei Albeqti, judelul Mureg.
Iniliator Primarul comunei Albegti.
5.Diverse.
Art.2.Prin grija Secretarului comunei Albegti, prezenta dispozilie va fi comunicat[, in termenul

prevdzut de lege, Institufiei Prefectului - Judeful Mureg.

PRIMAR,
$ovREA NTCOLAE

Av izat pentru le gal itate :

SECRETAR. PURCARIU DANUT{4.
-\l
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INVITATIE

in baza Dispoziliei nr.2l 5 din 03.07 .20 I 9 a primarului comunei Albeqti,

Se convoac6 Consiliul local al comunei Albeqti, in qedin{5 ordinard, la sediul Prim[riei Albegti,
pentru ziua de 11.07 .2019, ora 15,00 cu urmdtoarea ordine de zi:

l. Proiect de hotdrdre privind incetarea Acordului de cooperare pentru organizarea gi
exercitarea functiei de audit intem incheiat la 10.08.2016 intre Primlria Comunei Albegti in calitate de
entitate publicd locald organizatoare gi Prim[ria Comunei Nadeg in calitate de entitate public[ locall
participantd.

Inifiator Primarul comunei Albeqti.
2. Proiect de hotirdre privind mandatarea Primarului Unitelii Administrativ Teritoriale

Albegti, judeful Mureg, in Adunarea General5 a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitarl ECOLECT
MURE$ pentru a vota Regulamentul de instituire gi administrarc ataxei speciale de salubrizare pentru
finantarea sistemului de management integrat al degeurilor solide menajere qi similare in judeful Murcq
precum qi nivelul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, aprobate prin HCL nr.25 din
13.06.2019.

Initiator Primarul comunei Albeqti.
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea anuldrii unor creanle.
Initiator Primarul comunei Albegti.
4. Proiect de hot[rdre privind aprobarea organigramei qi a statutului de func]ii al aparatului de

specialitate al Primarului comunei Albegti, judeful Mureq.
Initiator Primarul comunei Albegti.
5.Diverse.

PRIMAR,
$ovREA NTCOLAE

Av izat pentru legal itate :

SECRETAR,
PURCARIU DANUT
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Se convoac5 Consiliul local al comunei
l5:00, la sediul Primariei comunei Albegti.

Consilieri-------
BOERU ION ADRIAN
BOTTO$ AUREL
BUZOGANY LUDOVIC
COSTEA DOINA
FINTOC SERGIU IOAN
LUP ION NICOLAE
MAIER NICOLAE
MAIER VALERIA ADRIANA
NEGHTNA CEZAR
PINTEA ADRIAN IRONIM
PINTEA AUREL
RADU IOAN
STROIAN ZAHARIE
SUCru IOAN
TAMASI KAROLY

CONVOCATOR

Albegti in gedin{d ordinard, la d,ata de 11.07.2019. ora

VREA NICOLAE
PRIMAR,

"SUY}.,'


