ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
PRIMAR
str. Joseni nr. 447, sat Săliștea, comuna Săliștea, județul Alba, cod poștal 517655, tel.: 0258762101,
website: www.comuna-salistea.ro, e-mail: primaria_salistea@yahoo.com

D I S P O Z I Ţ I E
Referitor la: convocarea Consiliului Local al comunei Săliștea în şedinţa extraordinară, convocată de
îndată, pentru data de 17 august 2020
Având în vedere
- prevederile art. 133, alin. 2, art. 134, alin. 4, art. 155, alin. 1, lit. b, alin. 3, lit. b din O.U.G
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
P R I M A R U L
comunei Săliștea, judeţul Alba, emite prezenta
D I S P O Z I Ţ I E:
Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Săliștea, județul Alba, în ședință
extraordinată, convocată de îndată, pentru ziua de luni, 17.08.2020, ora 1600, ședință care se va
desfășura prin mijloace electronice.
Art. 2. Locul desfășurării ședinței Consiliului Local se consideră ca fiind acolo unde se află
primarul.
Art. 3. Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziție.
Art. 4. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor
Consiliului Local al comunei Săliștea, în format letric, prin comunicare la domiciliu și în format
electronic.
Art. 5. Proiectele de hotărâri, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre
avizare celor trei comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Săliștea și anume:
Comisia nr. 1 - pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecția mediului și turism;
Comisia nr. 2 - pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport,
activităţi socio-culturale, culte;
Comisia nr. 3 - juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială.
Art. 6. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea
formulării și depunerii de amendamente de fond sau de formă.
Art. 7. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general al comunei,
consilierilor locali, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului - judeţul Alba.
PRIMAR,
Jr. Stănilă Aurel-Emil
Săliștea, ___________
Nr. __________

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Jr. Ionescu Mihaela-Alina

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
PRIMAR
ANEXĂ
la dispoziția nr. __________ din ________________

PROIECTUL ORDINII DE ZI

Nr.
Denumirea proiectului, iniţiator, raport
crt.
compartiment de resort
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea
contractului de servicii pentru supravegherea
lucrărilor la obiectivul „Modernizare drumuri
publice din interiorul comunei Săliștea, județul
Alba”
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de
d-ul administrator public Chiriluț Marcel-Teofil
Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii
Linuț Gheorghe Mircea, Bran Petru Valentin,
Gherman Vasile.

Motivul includerii pe ordinea
de zi
Efectuare plăți

* Avizul se depune în ziua ședinței.
PRIMAR,
Jr. Stănilă Aurel-Emil

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
Jr. Ionescu Mihaela-Alina

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
PRIMAR
CONVOCA RE
Domnilor consilieri
Vă aducem la cunoştinţă că prin dispoziţia primarului comunei Săliștea nr.
_____/2020, s-a dispus convocarea Consiliului Local al comunei Săliștea, în şedinţă
extraordinară, convocată de îndată în data de 17 august 2020, orele 1600, ședință ce se va
desfășura prin mijloace electronice, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de servicii pentru
supravegherea lucrărilor la obiectivul „Modernizare drumuri publice din interiorul
comunei Săliștea, județul Alba”
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul administrator public Chiriluț
Marcel-Teofil
Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe Mircea, Bran Petru
Valentin, Gherman Vasile.
* Avizul se depune în ziua ședinței.
P R I M A R,
Jr. Stănilă Aurel-Emil

NR. CRT.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NUMELE ŞI PRENUMELE
Bran Petru Valentin
Chiriluț Flavius Emil
Cugerean Ioan Valentin
Gherman Vasile
Grozav Gheorghe
Linuț Gheorghe Mircea
Molodeț Ioan
Pădurean Alexandru Nicolae
Posteiu Alexandru Simion
Socaciu Teofil
Viorel Ioan

SEMNĂTURA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
PRIMAR
INVITAŢIE
Domnului consilier________________________________________________
Vă aducem la cunoştinţă că prin dispoziţia Primaruluicomunei Săliștea nr.
_____/2020, s-a dispus convocarea Consiliului Local al comunei Săliștea, în şedinţă
extraordinară convocată de îndată, în data de 17 august 2020, orele 1600, ședință ce se va
desfășura prin mijloace electronice, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de servicii pentru
supravegherea lucrărilor la obiectivul „Modernizare drumuri publice din interiorul
comunei Săliștea, județul Alba”
Iniţiator: primar – Stănilă Aurel-Emil
Raportul compartimentului de resort – întocmit de d-ul administrator public Chiriluț
Marcel-Teofil
Avizele comisiilor de specialitate – prezintă d-nii Linuț Gheorghe Mircea, Bran Petru
Valentin, Gherman Vasile.
* Avizul se depune în ziua ședinței.
P R I M A R,
Jr. Stănilă Aurel-Emil

