Romania
Judeful Mureq
Comuna Albegti

PRIMAR

DrsPozrTrA

NR.293
Din 20.07.2018
privind convocarea Consiliului local al comunei Albegti

Primarul comunei Albeqti, jude{ul Mureg;
in temeiul prevederilor art.39,alin.1,3 gi 6, art.63 alin.1, 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 local6,
republicatI, cu modificlrile qi completdrile ulterioare,

DISPUNE:
Art.l.Se convoacl Consiliul local al comunei Albegti, in qedinfd ordinard, la sediul Prim6riei
Albegti, pentru ziua de 26.07.2018, ora 16,00 cu urmdtoarea ordine de zi:
l.Proiect de hotirdre pentru aprobarea,, Regulamentului privind transportul efectuat cu vehicule
speciale destinate serviciilor funerare" in comuna Albesti;

Initiator : Primarul comunei Albeqti
2.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii gi completarii acordului de parteneriat pentru
implementarea proiectului ,,Centru multifunc{ional pentru servicii sociale" in Comuna Albegti, judetul
Mures.
Iniliator: Primarul comunei Albeqti
3.Diverse.

Art.2.Prin grija Secretarului comunei Albegti, prezenta dispozilie va
prevlzut de lege, Instituliei Prefectului - Judeful Mureg.
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Comuna Albegti
Nr.5242120.07.2018

INVITATIE
in baza Dispozifiei nr.293120.07.2018

a

primarului comunei Albeqti,

Se convoacd Consiliul local al comunei Albeqti, in gedin{a ordinard, la sediul Primdriei Albegti,
pentru ziuade 26.07.2018, ora 16,00 cu urm6toarea ordine de zi:
l.Proiect de hotdrdre pentru aprobarea ,, Regulamentului privind transportul efectuat cu vehicule
speciale destinate serviciilor funerare" in comuna Albesti;

Inifiator : Primarul comunei Albegti
2.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii gi completarii acordului de parteneriat pentru
implementarea proiectului ,,Centru multifuncfional pentru servicii sociale" in Comuna Albeqti, judetul
Mures.
Iniliator: Primarul comunei Albegti
3.Diverse.
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Comuna Albegti
Nr.5243120.07.2018

CONVOCATOR

Se convoacl Consiliul local al comunei Albegti in gedinld ordinar6, la data de 26.07 .2018, ora
16:00, la sediul Primariei comunei Albegti.

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 ZAHARIE
SUCIU IOAN
TAMASI KAROLY

PRIMAR,

$ovREA NTCOLAE

._

*"4

f*,ui

ic^
i ,-s'I/'
J-v /7

\r*r/

/

Comuna Albeqti
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APROB AFI$AREA,
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PROCES _ VERBAL DE AFI$ARE

Subsemnatul Purcariu Ddnuf, in calitate de secretar al comunei Albegti, am procedat azi
20.07.2018, ora 16,15, la afigarea dispoziliei Primarului nr.293120.07.2018 privind convocarea
Consiliului local al comunei Albegti, a invitaliei gi a convocatorului privind convocarea Consiliului local
al comunei Albegti in gedinla ordinard care va avea loc in ziua de 26.07.2018, ora 16,00, la sediul
instituliei.

SECRETAR
PURCARIU DANUT

