ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
COMUNA SURDILA GRECI
PRIMAR,
DISPOZIŢIA
Nr.125
Din: 25.11.2019
PRIVIND : convocarea sedintei extraordinare a Consiliului Local Surdila Greci,judetul Braila pentru data
de 29.11.2019;
Ionel Meirosu - Primarul comunei Surdila Greci, judetul Braila;
Avand in vedere:
-prevederile art.34 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Surdila
Greci, aprobat prin Hotărârea Nr.7/28.02.2017;
În temeiul :
- art.133 alin.(2) coroborate cu dispozițiile art.134 alin.(1) lit.a), alin.2,alin.3 lit.b),alin.5 si art.196 alin.1, lit.b)
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
DISPUN:

Art. 1. Se convoaca Consiliul Local al comunei Surdila Greci,in sedinta extraordinara in data
de 29 NOIEMBRIE 2019 orele 10.00 la sediul Primariei comunei Surdila Greci avand urmatoarea
ordine de zi :
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art.2 alin. 2 al H.C.L. nr.47/30.09.2019 pentru
aprobarea modificarii structurii organigramei si statului de functii al aparatului propriu de specialitate
al primarului comunei Surdila Greci conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ
- Initiator - Meirosu Ionel- primarul comunei Surdila Greci.
- Raport: - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al comunei,urbanism, agricultura, gospodarie comunala, protectie a
mediului, servicii si control-spre avizare a proiectului de hotarare.
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind: modificarea si completarea art.1. din H.C.L. nr.25/
31.05.2019 privind stabilirea limitei mimime şi maxime a cuantumului indemnizaţiei prin negociere
pentru folosinţa unui teren la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Surdila Greci.
- Initiator - Meirosu Ionel- primarul comunei Surdila Greci.
- Raport: - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al comunei,urbanism, agricultura, gospodarie comunala, protectie a
mediului, servicii si control-spre avizare a proiectului de hotarare.
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind: prelungirea strazii Bisericii pana la intersectia cu str.
Primaverii din satul Faurei Sat, comuna Surdila Greci,judetul Braila.
- Initiator - Meirosu Ionel- primarul comunei Surdila Greci.
- Raport: - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea
domeniului public si privat al comunei,urbanism, agricultura, gospodarie comunala, protectie a
mediului, servicii si control-spre avizare a proiectului de hotarare.
4. Diverse.
Art.2. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa
de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.3.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra
proiectelor de hotărâri la secretarul general al comunei Surdila Greci,pana la data de 26 noiembrie
2019,ora 14.00.
Art.4.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise
pe ordinea de zi pe data de 27 noiembrie 2019, ora 15.00 la sediul Consiliului Local.
Art. 5. Prin grija secretarului general al comunei prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta
persoanelor interesate.

PRIMAR,
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