ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA
PRIMAR
337440, Sântămăria-Orlea, nr. 130, Tel./fax 0254 / 770630 / 777310; E-mail: primariasintamariaorlea@yahoo.com

DISPOZITIA NR. 1/2020
Privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Santamaria-Orlea,
pentru 09 ianuarie 2020, ora 1400
Primarul comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara;
Avand in vedere referatul secretarului general al U.A.T. comuna Santamaria-Orlea, inregistrat in
Registrul special la nr. 1/08.01.2020 prin care se propune convocarea Consiliului Local SantamariaOrlea in sedinta extraordinara, in data de 09.01.2020, ora 14.00;
In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (5),
art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) ), art.197 alin.1 si 4,
art.199 alin.1 si 2, art.243, alin.1 lit a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,
DISPUNE:
Art.1 – Se convoca in sedinta extraordinara Consiliul Local al Comunei Santamaria-Orlea,
pentru data de 09.01.2020, ora 1400, in sala de sedinta a C.L., cu proiectul ordinii de zi prevazut in
Anexa la prezenta dispozitie si care face parte integranta din aceasta.
Art.2 – (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei
comunei Santamaria-Orlea, fiind transmise si consilierilor locali.
(2) Proiectele de hotarari vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local in baza competentelor acestora.
(3) Membrii Consiliului Local al comunei Santamaria-Orlea sunt invitati sa formuleze si sa
depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3 – Prezenta dispozitie poate fi contestata in termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia
Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr. 544/2004 a Contenciosului administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4 – Dispozitia se comunica: Institutiei Prefectului – Judetul Hunedoara, se publica pe site-ul
www.santamariaorlea.ro si se afiseaza la sediul primariei prin grija secretarului general.

Santamaria-Orlea, 08.01.2020

PRIMAR,
OPREAN DUMITRU-IOAN

Contrasemneaza,
SECRETAR GENERAL
BULTEAN VASILE ALINEL

Anexa la Dispozitia nr. 1/2020
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. PROIECT DE HOTARARE NR. 1/2020 privind aprobarea acoperiri definitive din
excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019
Initiator: primarul comunei

PRIMAR,
OPREAN DUMITRU-IOAN

Contrasemneaza,
SECRETAR GENERAL,
BULTEAN VASILE-ALINEL

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SANTAMARIA-ORLEA
SECRETAR GENERAL
NR. 1/08.01.2020

DE ACORD,
PRIMAR
OPREAN DUMITRU IOAN

REFERAT
cu privire la convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Santamaria-Orlea,
pentru 09 ianuarie 2020, ora 1400
Potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, „Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare la convocarea
primarului, iar conform art. 134 alin. (1) lit. a) din actul normativ mentionat anterior, „(1) Consiliul local
se convoaca dupa cum urmeaza: a) prin dispozitie a primarului, in cazurile prevazute la art. 133 alin. (1),
alin. (2) lit. a) si c);...”
De asemenea, conform dispozitiilor art. 196, alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ mentionat
mai sus, „(1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta sau
emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum urmeaza: ... b)
primarul si presedintele consiliului judetean emit dispozitii.”
Astfel, in temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit.ba), alin.
(5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se impune emiterea unei dispozitii
referitoare la convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local Santamaria-Orlea pentru 09
ianuarie 2020, ora 1400, la Sala de sedinte a Consiliului Local, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:
1.
PROIECT DE HOTARARE NR. 1/2020 privind aprobarea acoperiri definitive din
excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019
Initiator: primarul comunei

SECRETAR GENERAL,
BULTEAN VASILE ALINEL

