Romania
Jude{ul MureE
Comuna Albegti

PRIMAR

DrsPozrTrA

NR.43

Din 08.02.2019
privind convocarea Consiliului local al comunei Albegti

Primarul comunei Albegti, jude{ul Mureq,
Avand in vedere:

- prevederile art.35 si art.38 din Ordonan(a Guvernului nr.3512002 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare gi funcfionare a consiliilor locale, aprobat6 gi modificatd prin
Legea nr.673120021'
- prevederile art.2l si art.23 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al
comune^i Albesti, aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Albesti nr.1212016;
In temeiul prevederilor art.39, alin.1,3 qi 6, art.63 alin.l, lit."b" gi alin.3, coroborat cu prevederile
art.68, alin.l qi a art.ll5, alin.1, lit."a" din Legea nr.2l5l200l privind administrafia publici localS,
republicat6, cu modificlrile qi complet[rile ulterioare,
DISPUNE:
Art.l.Se convoacl Consiliul local al comunei Albegti, in qedinfE ordinard, la sediul Primdriei
Albegti, pentru ziua

de

14.02.2019, ora 16,00 cu urmdtoarea ordine de zi:

l.Proiect de hotarare privind aprobarea structurii re{elei gcolare de pe raza Comunei Albeqti pentru
anul gcolar 2019-2020;
Ini{iator : Primarul comunei Albeqti.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasd propus pentru recoltare qi
valorificare in anul 2019 din fondul forestier proprietate publicd a unitilii administrativ
teritoriale(U.A.T.) Albeqti, a modalitilii de valorificare a masei lemnoase gi a preturilor de vdnzare a
acesteia;

Initiator : Primarul comunei Albesti.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor
romani apartinand minoritatii rome pentru anul 2019;
Ini{iator : Primarul comunei Albegti.
4. Proiect de hotarare privind planul de actiuni si lucrari de interes local, munca in folosul
comunitatii pentru anul 2019;
Initiator: Primarul comunei Albesti.
5. privind aprobarea incheierii conventiei de colaborare intre Consiliul Local Albesti si
Inspectoratul de Politie Judetean Mures pentru aplicarea PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC
PARTENERIAT";
,,POLITIE_AUTORITATI LOCALE SERVICI DE
Initiator: Primarul comunei Albesti.
Ini{iator : Primarul comunei Albeqti.
5.Diverse.

Art.2.prin grija Secretarului comunei Albeqti, prezenta dispozi{ie va
prev6zut de lege, Institufiei Prefectului - Judelul Mureg.
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comunicatd, in termenul

Avizat pentru legal itate
SECRETAR,

PURCARIU DANUT

:

Comuna Albeqti
Nr.1026/08 .02.2019

INVITATIE

pentru

ln bazaDispozif iei nr.43l0 8.02 .20 19 aprimarului comunei Albeqti,
la sediul Primdriei Albeqti,
Se convoac[ consiliul local al comunei albegti, in gedin!6 ordinarS,
ziua de l4.o2.2olg, ora 16,00 cu urmStoarea ordine de zi:

Albeqti pentru anul
l.proiect de hotarare privind up.obu..u structurii relelei qcolare de pe raza Comunei

Ecolar 2019-2020;
Iniliator : Primarul comunei Albeqti.

propus pentru recoltare qi
2.Proiect de hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasd
administrativ
valorificare in anul 2019 din fondul forestier proprietate publicd a unit[1ii
qi a prelurilor de vdnzare a
teritoriale(U.A.T.) Albeqti, a modalit6lii de valorificare a masei lemnoase
acesteia;

Initiator : Primarul comunei Albesti.
privind incluziunea cetatenilor romanl
3. proiect de hotarare privind aprobarea Planului local de masuri
apartinand minoritatii rome pentru anul 2019;
Ini{iator: Primarul comunei Albeqti.
, , munca
- -- ,- r^r^^..r
^^*..-:
in folosul comunitatii
4. proiect de hotarare privind planul de actiuni si lucrari de interes local,
pentru anul 2019;
Initiator: Primarul comunei Albesti.
Local Albesti si Inspectoratul de
5. privind aprobarea incheierii conventiei de colaborare intre Consiliul
PUBLIC
Politie Judetean Mures pentru aplicarea PROIECTULUI DE fNTERES
PARTENERIAT,,;
DE
SERVICII
LOCALE

,,PoLITIE_AUTORITATI

Initiator: Primarul comunei Albesti.
Ini(iator : Primarul comunei Albeqti.
5.Diverse.
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Comuna Albegti
Nr.l027108 .02.2019

CONVOCATOR

convoacl Consiliul local al comunei Albegti in gedin[l ordinari, la data de 14.02,2019, ora
16:00, la sediul Primariei comunei Albegti.
Se

Consilieri-----BOERU ION ADRIAN
BOITO$ AUREL
BUZOGANY LUDOVIC
COSTEA DOINA
FINTOC SERGIU IOAN
LUP ION NICOLAE
MATERNICOLAE
MAIER VALERIA ADRIANA
NEGHINA CEZAR
PINTEA ADRIAN IRONIM
PINTEA AUREL
RADU IOAN
STROIAN ZAHARIE
SUCU IOAN
TAMASI KAROLY

PRIMAR,

sovREA NICOLAE

6rydl

