ROMÂNIA
Judeţul GALAŢI
Comuna FRUMUŞIŢA
Cod poştal 807135 Cod Fiscal 3952219

Tel: 0236 344510
Fax: 0236 343808
E-mail: frumusita@gl.e-adm.ro

PRIMAR: STOICA PARASCHIV

D I S P O Z I Ţ I A
Nr. 1
Din 06.01.2021
Privind convocarea de îndată a consiliului local al comunei Frumuşiţa,
judeţul Galaţi în şedinţă extraordinară pentru data de 07.01.2021, ora 14.00, la
căminul cultural din comuna Frumuşiţa
STOICA PARASCHIV, primarul comunei Frumuşiţa, judeţul Galaţi
Având în vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) şi art. 134 alin. (1) lit. a) şi alin. (4)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;
În baza art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019
privind Codul administrativ;

D I

S P U N:

Art. 1 – Se convoacă de îndată CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUŞIŢA,
JUDEŢUL GALAŢI, în şedinţă extraordinară, pentru data de 07.01.2021, ora 14.00, cu
participarea fizică a consilierilor locali şi cu respectarea măsurilor de protecţie împotriva
COVID-19, la căminul cultural din comuna Frumuşiţa, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului
local sursa A, a deficitului secţiunii de dezvoltare.
Art. 2 – Proiectul de hotărâre însoţit de materialele de fundamentare vor fi puse la
dispoziția consilierilor locali, în format tipărit, în mapele celor 3 comisii de specialitate, în sala
mare a căminului cultural, începând cu ora 12.00.
Art. 3 – Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectul de hotărâre
supuse dezbaterii, sunt indicate în proiectul de hotărâre.
Art. 4 - În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (12) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente
asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 5 – Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului, în vederea exercitării
controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin afişare pe site-ul primăriei
comunei Frumuşiţa.

Şedinţa este publică.
PRIMAR,
STOICA PARASCHIV
Contrasemnează
Secretar general al comunei
Bernea Liliana
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Secretar general

Anexă la documentul de convocare
PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI CONSILIULUI LOCAL
CONVOCAT PENTRU DATA DE 07.01.2021
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local sursa
A, a deficitului secţiunii de dezvoltare
Iniţiator: Primar Stoica Paraschiv
Data depunerii proiectului: 05.01.2021, referat de aprobare nr. 32/05.01.2021
Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitat să analizeze
şi să întocmească raportul de specialitate: Compartiment Financiar-Contabil (raport de
specialitate nr. 33 / 05.01.2021)
Proiectul de hotărâre se va transmite comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3, în vederea dezbaterii
şi întocmirii avizelor.

Întocmit,
Secretar general al comunei
Bernea Liliana

