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DISPOZITIA Nr. 60 / 2021
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Joseni
in qedinfi extraordinari
Primarul Comrurei Josem.
Avand in vedere :
Problemele de interes local, se impune necesitatea convocdrii sedintei extraordinare
al Consiliului Local Joseni;
findnd seama de prevederile art. 40 qi urm. al Cap,V, Sectiunea 1, din Legea nr.
2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicatd.
in temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin.(2), alin.
(3) lit. b, alin.(5), art. 135 alin.(i), alin.(3), alin.(4), art. 155 alin. (1) lit. b) qi lit. e), alin. (3)
lit. b) qi arl. 1.96 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de Urgenld nr, 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modifi cdrile $i complet[rile ulterioare:

DISPUNE:

Art' l. consiliul Local al comunei

Joseni se convoacd in gedinji extraordinard pe
qedintd care se va line in sala de gedin{d al consiliului
Local, comuna Joseni, nr. 813, cu proiectul ordinii de zi prcvdzut in Anexa, care face pafte
integrantd din prezenta dispozilie.
data

de 15 aprilie 2021, ora 19,00,

Art. 2' (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot ft

consultate la sediul
Primdriei comunei Joseni, pe avizierul instituliei sau la secretarul general al UAT comuna
Joseni, fiind transmise Ei pe adresele de e-mail ale consilierilor locali, potrivit
Regulamentului de organizare qi funclionare a Consiliului Local al Comunei Joseni.
(2) Consilierii locali sunt invitali, dacd este cazul sd formuleze qi sd depunb
amendamente asupra proiectelor de hotdrdri inscrise pe zi proiectul ordinii de zi pdn6,la d,ata
de 14 aprilie 202\,oru 10,00 la secretarul general al UAT Comuna Joseni.
Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozilii se incredinteaza dl. secretar
general al UAT Comuna Joseni.
Art. 4. Prezenta dispozilie se aduce la cunogtin{d publicd prin afiqare qi se comunicd
consilierilor locali ai localitdlii gi Instituliei Prefectului JudeJului Harghita.
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ANEXA LA DISPOZITIA Nr. 60/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
pentru Eedinla extraordinard al Consiliului Local, din data de 15 apilie 2021

NR,

CRT,

INITIATOR

1

Primar

2

Primar

3

4

Primar

COMISII
cirora a fost inaintat
proiectul de hotlrAre

TITLUL PROIECTULUI DE HOTARARE
Aprobarea bugetului general al
unitdtrii administrativ teritoriale Comuna Joseni
pe anul 2021 $i estimdri pentru anii 2022-2024
Aprobarea bugetului de venituri Si cheltuieli,
al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru ano|2021
Constatarea incetdrii de drept, inainte de expirarea duratei
nornale, prin demisie, a mandatului de consilier local al
domnului Gydrgy Botond, ales pe lista UDMR
qi declararea ca vacart a locului detinut de acest

Comisia de agriculturi,
protectia mediului, turism;
Comisia de activitetri
economico-fi nanciarS.;

Comisia de amenajarea
teritoriului gi urbanism,
juridicb qi de disciplind;
Comisia socioculturald,
culte, invAtAment,senAtate,
muncA $i protec{ie sociald,

proteclia copilului, tineret
$i sport;

Alte probleme curente
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