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JudelulMureg

Comuna Albegti
PRIMAR

DrsPozrTrA NR.240
Din22.06.2018

privind convocarea Consiliului local al comunei Albegti

Primarul comunei Albeqti, judelul Mure;;
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.l gi a art.ll5, alin.1, lit."a" din Legea nr,215/2001 privind administra{ia public[ local5,
republicat[, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art.l.Se convoacd Consiliul local al comunei Albeqti, in gedinld ordinari, in Sala de sedinte de la
la sediulPrimdriei Albeqti, pentru ziua de 28.06.2018, ora 16,00 cu urmdtoarea ordine de zi:

l.Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 201 8;
Iniliator: Primarul comunei Albeqti

2.Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului de executiei a bugetului de venituri si cheltuieli
al Consiliului Local Albesti pe trimestrul I al anului 2018;

Inifiator: Primarul comunei Albeqti

3.Proiect de hotdrdre privind insusirea documentatiei cadastrale si aprobarea efectuarii
operatiunilor notariale pentru alipirea unor imobile apartinand domeniului public al comunei Albesti,
situate in satul Boiu, judetul Mures, cu actualizarea datelor de carte funciara.

Initiator: Primarul comunei Albegti

4.Diverse.
Art.2.Prin grija Secretarului comunei Albegti, prezenta dispozilie va fi comunicatd, in termenul

prev6zut de lege, lnstitutiei Prefectului- Judelul Mureg.

PRIMAR,
$ovREA NTCOLAE

Avizat pentru I egal itate :

SECRETAR,
JTs.PURCARIU DANUT

qt



Comuna Albegti
Nr.4531122.06.2018

INVITATIE

inbaza Dispoziliei nr.240122.06.2018 a primarului comunei Albegti,

Se convoaci Consiliul local al comunei Albegti, in qedin[6 ordinard, in Sala de sedinte la sediul
PrimdrieiAlbegti, pentru ziuade 28.06.2018, ora 16,00 cu urmdtoarea ordine de zi:

l.Proiect de hotSrdre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 201 8;
Inifiator: Primarul comunei Albegti

2.Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului de executiei a bugetului de venituri si cheltuieli
al ConsiliuluiLocalAlbesti pe trimestrul I al anului 2018;

Initiator: Primarul comunei Albeqti

3.Proiect de hotir6re privind insusirea documentatiei cadastrale si aprobarea efectuarii
operatiunilor notariale pentru alipirea unor imobile apartinand domeniului public al comunei Albesti,
situate in satul Boiu, judetul Mures, cu actualizarea datelor de carte funciara;

Initiator: Primarul comunei Albeqti

4.Diverse.
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Comuna Albegti
Nr.4532122.06.2018

CONVOCATOR

Se convoacd Consiliul local al comunei Albegti in gedin{I ordinard, la data de 28.06.2018, ora
l6:00, la sediul Primariei comunei Albeqti.

Consilieri-------
BOERU ION ADRIAN
BOrTO$ AUREL
BUZOGANY LUDOVIC
COSTEA DOINA
FINTOC SERGIU IOAN
LUP ION NICOLAE
MAIER VALERIA ADRIANA
MAIER NICOLAE
NEGHINA CEZAR
PINTEA ADRIAN IRONIM
PINTEA AUREL
RADU IOAN
STROIAN ZAHAzuE
SUCIU IOAN
TAMASI KAROLY
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Comuna Albegti
Nr.4533/28.06.2018 APROB AFI$AREA,

PRIMAR

$ovREA NTCOLAE,

PROCES _ VERBAL DE AFI$ARE

Subsemnatul Purcariu Dinuf, in calitate de secretar al comunei Albegti, am procedat azi
22.06.2018, ora 16,15, la afigarea dispoziliei Primarului nr.240122.06.2018 privind convocarea
Consiliului local al comunei Albeqti, a invitaliei gi a convocatorului privind convocarea Consiliului local
al comunei Albegti in qedin{a ordinard care va avea loc in ziua de 28.06.2018, ora 16,00, la sediul
instituliei.
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