Romania
Judeful Mureg
Comuna Albegti

PRIMAR

DrsPoztTrA NR.46
din25.02.2019
privind convocarea Consiliului local al comunei Albegti

Primarul comunei Albegti, judeful Mureq,
Avand in vedere:
- prevederile art.35 si art.38 din Ordonan(a Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului
cadru
de organizare gi func{ionare a consiliilor locale, aprobatl gi modificati prin Legea ,r.AnnOOZ;
- prevederile art.l5, alin.Z si art. din Regulamentul de organizarc si functionare a Consiliului local
al comunei Albesti, aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Albesti nr.1212016;
In temeiul prevederilor art.39, alin.2 gi 6, art.63 alin.l, lit."b" , coroborat cu prevederile art.68,
alin.1 gi a art.l 15, alin.l, lit."a" din Legea nr.2l5l2O0l privind administrafia publicd locale, republicatd, cu
modificirile qi complet[rile ulterioare,

DISPUNE:
Art.l.Se convoacd Consiliul local al comunei Albeqti, in gedinld extraordinard, la sediul Prim[riei
Albegti, pentru ziuade 28.02.2019, ora 16,00 cu urm[toarea ordine de zi:
l.Proiect de hotarare privind aprobarea initierii procedurii de inchiriere a pajigtilor
in anul 2019;
Inifiator : Primarul comunei Albegti.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Albesti
pentru anul 2018;
Initiator : Primarul comunei Albesti.
3.Prezentarea de cdtre Primarul Comunei Albeqti a raportului anual privind starea economicd,
socialI gi de mediu a comunei Albeqti, pentru anul20l8;
Art.2.Prin grija Secretarului comunei Albeqti, prezenta dispozilie va fi comunicata, in termenul
previzut de lege, Institu{iei Prefectului - Judeful Mureq.
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Comuna Albegti
Nr.1397/25 .02.2019

INVITATIE
in baza Dispozif iei

primarului comunei Albegti,
Se convoacl Consiliul localal comunei Albeqti, in qedinfd etxraordinard, la sediul Primiriei Albegti,
pentru ziuade 28.02.2019, ora 16,00 cu urmdtoarea ordine de zi:
l.Proiect de hotarare privind aprobarea inifierii procedurii de inchiriere a pajigtilor
in anul 2019;
Inifiator : Primarul comunei Albegti.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Comunei Albesti
pentru anul 2018;
Initiator : Primarul comunei Albesti.
3.Prezentarea de cltre Primarul Comunei Albe;ti a raportului anual privind starea economicd.
sociala gi de mediu a comunei Albe;ti, pentru anul 2018;
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Comuna Albegti

Nr.l398/25 .02.2019

CONVOCATOR

Se convoac[ Consiliul local al comunei Albegti in gedin[I extraordina rd, la data
de 28.02.2019, ora
l6:00, 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
NEGHINA CEZAR
PINTEA ADRIAN IRONIM
PTNTEA AUREL
RADU IOAN
STROIAN ZAHARIE
SUCU IOAN
TAMASI KAROLY
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