Romania
Judeful Mureq
Comuna Albegti

PRIMAR

DISPOZTTIA

NR.79

Din 07.03.2019
privind convocarea Consiliului local al comunei Albegti

Primarul comunei Albeqti, judetul Mureg,
Avand in vedere:

- prevederile art.35 si art.38 din Ordonanla Guvemului nr.3512002 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru de organizare gi func(ionare a consiliilor locale, aprobatd gi modificat6 prin
Legea nr.67312002;
- 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 w.1212016;
In temeiul prevederilor art.39, alin.l, 3 gi 6, art.63 alin.1, lit."b" gi alin.3, coroborat cu prevederile
art.68, alin.l gi a art.ll5, alin.l, lit."a" din Legea nr.2l5l200l privind administrafia publicl local6,
republicatd, cu modificlrile gi completirile ulterioare,
DISPUNE:
Art.l.Se convoacd Consiliul local al comunei Albegti, in qedinfd ordinard, la sediul Primlriei
Albegti, pentru ziuade 14.03.2019, ora 16,00 cu urmdtoarea ordine de zi:
l.Proiect de hotarare privind propunerea calificativului la evaluarea performanfelor profesionale
individuale ale secretarului comunei pentru anul 2018;
Inifiator : Primarul comunei Albegti.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli
al Comunei Albesti pe trimestrul IV al anului 2018;
Initiator : Primarul comunei Albesti.
3. Proiect de hotarare privind alegerea pregedintelui de gedin{d al Consiliului Local al comunei
Albeqti pentru o perioad6 de trei luni (aprilie 2019 - iunie 2019);
Ini{iator : Primarul comunei Albegti.
5.Diverse.
Art.2.Prin grija Secretarului comunei Albegti, prezenta dispozi{ie va fi comunicatS, in termenul
previzut de lege, Institu(iei Prefectului - Judetul Mureq.
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INVITATIE
in bazaDispozif iei

nr.7 9 I 07

.03.2019 aprimarului comunei Albeqti,

Se convoacd Consiliul local al comunei Albeqti, in gedint6 ordinard, la sediul Primlriei Albegti,
pentru ziua de 14.03.2019, ora 16,00 cu urmdtoarea ordine de zi:
l.Proiect de hotarare privind propunerea calificativului la evaluarea performanfelor profesionale
individuale ale secretarului comunei pentru anul20l8;

Inifiator : Primarul comunei Albegti.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli
al Comunei Albesti pe trimestrul IV al anului 2018;
Initiator : Primarul comunei Albesti.
3. Proiect de hotarare privind alegerea pregedintelui de qedin[I al Consiliului Local al comunei
Albegti pentru o perioad[ de trei luni (aprilie 2019 - iunie 2019);
Inifiator : Primarul comunei Albegti.
5.Diverse.
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CONVOCA-IOR

Consiliul local al comunei Albeqtiin gedin([ ordinard, la data de 14.03.2019, ora
16:00, la sediul Primariei comunei Albegti.
Se convoaca

Consilieri------BOERU ION ADRIAN
BOrTO$ 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
SUCIU IOAN
TAMASI KAROLY
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APROB AFI$AREA,
PRIMAR
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PROCES _ VERBAL DE AFI$ARE

Subsemnatul Purcariu Ddnu!, in calitate de secretar al comunei Albegti, am procedal azi
07.03.2019, ora 13,30 la afigarea la avizier si pe site-ul propriu la adresa www.comunaalbesti.ro , a
dispozifiei Primarului nr.79107.03.2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Albegti. a
invitaliei, a convocatorului precum si a proiectelor de hotarari de pe ordinea de zi impreuna cu materialele
aferente, pentru gedin{a ordinard care va avea loc in ziua de 14.03.2019, ora 16,00, la sediul instituliei.
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