
ROMANIA.
JUDETUL IALOMITA
COMLNA ALEXENI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Alexeni

in qedin{i de lucru

PRIMARUL COMLINEI ALEXENI, JUDETUL IALOMITA.
Validat prin incheierea Judecdtoriei Urziceni din data de 19.I0.202A:fronunlat[ in dosarul nr.39251
330t2020 .

Avdnd in vedere prevederile art.779, alin (6) , ar1. 133, alin (1) qi art. 134 alin. (1) Ei alin.
(5) din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr. 57 I 2019 privind Codul administrativ , cu
modific[rile Ei completdrile ulterioare ;

In temeiul ar1. 154 alin.( 1) coroborat cu art. 155 alin. (3), lit b) qi a art. 196 alin. (1), lit b)
din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr. 57 12019 privind Codul administrativ , cu modificdrile
qi completdrile ulterioare ;

Emite prezenta

DISPOZITIE :

Art.l. Se convoac[ consilierii Consiliul Local al comunei Alexeni, jude{ul Ialomila in
qedin{a de lucru extraordinari, in data de 16 decembrie202l, ora 17:00 la sediul Primdriei
comunei Alexeni din str. Primdriei nr. 5, comuna Alexeni, in sala de qedinfe a acesteia.

Art.2. Proiectul Ordinii de zi precum Ei comisiile de specialitate cdrora le vor fi trimise
spre avizare proiectele de hotdrdri, sunt prevdzute in anexa care face parte integrantd din prezenta
dispozilie.

Art. 3. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi se inmdneazd,consilierilor locali in mapa
de ;edin!d, pe semndtura acestora.

Art. 4. Consilierii locali pot formula Ei depune amendamente asupra proiectelor de hotdrdri
pdnd la data de l6 decembrie 2021, la secretarul general al comunei Alexeni .

Art. 5 . Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectelor analizate pdnd la data
de 16 decembrie 2021, la secretarul general al comunei Alexeni.

Art. 6 . Prezenta dispozilie se comunicd de cdtre secretarul comunei Alexeni potrivit
prevederilor art. 135 ahn 4 din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr. 57 I 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contrasem neazd pentru legalitate,
Secretar general al comunei

Nr. 176

Emisd la Alexeni
Data 13 decembrie 2021



ANEXA la Dispozi{ianr.l76 din 13 decembrie 2021

PROIECTUL ORDINIIDE. ZI
a sedin{ei de lucru extraordinari de indata din data de 16 decembrie 2021

Nr.
Crt.

Materiale supuse dezbaterii qi aprobirii TNTTTATOR
t.r.

COMISII DE
SPECIALITATE

Aprobarea procesului verbal al qedintei
extraordinare de indata a Consiliului local al
comunei Alexeni din data de26.11.2021.

2. Proiect de hotdrAre privind rectificarea
bugetului local al comunei Alexeni pe anul
2021 insolit de:
- referatul de aprobare al Primarului comunei
Alexeni nr. 447 5 I 13.12.2021
- raportul compartimentului de specialitate nr.
4476113.r2.2021

Primarul
comunei
Alexeni

Comisiile 1,2,3

3. Proiect de hotdrdre privind acordarea unut
sprijin financiar Parohiei "Adormirea Maicii
Domnului" Pupezeni, comuna Alexeni
- referatul de aprobare al Primarului comunei
Alexeni nr. 448]r I 13.12.2021
- raportul compartimentului de specialitate nr.
4482113.12.202r

Primarul
comunei
Alexeni

Comisiile 1,3

4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea
cuantumului cotizaliei cdtre Asocialia
Comunelor din RomAnia, pentru anul202I de:
- referatul de aprobare al Primarului comunei
Alexeni nr. 44841 13.12.2021
- raporlul compartimentului de specialitate nr.
44851t3.t2.2021

Primarul
comunei
Alexeni

Comisiile 7,2,3

5. Proiect de hotirdre privind infiinlare cabinet
viceprimar referatul de aprobare al Primarului
comunei Alexeni nr. 44861 13,12 -2021
- referatul de aprobare al Viceprimarului
comunei Alexeni nr. 4481 I 13.12.2021
- raportul compartimentului de specialitate nr.

4488n3.12.2021

Viceprimarul
comunei
Alexeni

Comisia

6. Proiect de hotdrAre privind inhinlare post
consilier personal al Primarului comunei
Alexeni nr. 4489 I 13.12.2021
- referatul de aprobare al iniliatorului nr.
449U13.12.202r
- raporlul compartimentului de specialitate nr.

4492113.12.202r

Consilier local
Mihalache
Petricd

Comisia



7. Diverse : intrebdri/interpeldri/informdri
consilieri

DENUMIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE
COMISIA I - comisia permanentd de specialitate pentru activitd{i administrative, economico-financiard,
juridicd qi de disciplin6.
COMISIA 2 comisia permanentd de specialitate pentru agriculturd, protec{ia mediului, inv6!6mdnt, slnbtate
qi familie, amenajarea teritoriului qi urbanism .
COMISIA 3 - comisia permanentd de specialitate pentru activi{dli social - culturale, culte, proteclie copii,
tineret ;i sporl , i


