ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ

DISPOZIŢIA

Nr. 32 din 18 februarie 2020
privind convocarea Consiliului local Tulgheş în şedinţă extraordinară
pentru data de 20 februarie 2020
Primarul comunei Tulgheş, judeţul Harghita,
Având în vedere:
a) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 196 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
e) Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2016 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Tulgheş;
f) Hotărârii Consiliului Local nr. 45/2017 privind stabilirea indemnizaţiei de şedinţă
pentru participarea la lucrările Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate,
g) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice,
termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul
comunei Tulgheş aprobat prin Dispoziţia primarului nr. 94/2013
în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2), lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), art.155 alin.(1)
lit.b) coroborat cu alin.(3) lit.b) şi ale art. din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de
urgenţă nr. 57/2019,

DI S PUNE:
Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Comunei Tulgheş în şedinţă extraordinară,
vineri – 20 februarie 2020, ora 15:00, la sediul său, situat în com. Tulgheş, sat Tulgheş,
nr.339.
Art.2.- Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita,
doamnelor şi domnilor consilieri şi invitaţi şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
PRIMARUL COMUNEI TULGHEŞ,
Primar
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar general UAT,
Zaharia Constantin

ANEX Ă
la DISPOZIŢIA PRIMARULUI nr. 32 din 18 februarie 2020
PROPUNERILE
privind ordinea de zi a şedinţei extraordinare din data de
20 februarie 2020
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Comunei Tulgheş pe anul
2020.
Iniţiatorul proiectului: domnul Vancu Marcel, primarul localităţii.
Prezintă raport comisia de specialitate nr. I a consiliului local Tulgheș
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea
prelungirii Scrisorii de Garanţie nr.
IG173300874/26.09.2017, în valoare de 707.214,12 lei, de la Fondul de Garantare a Creditului Rural
IFN S.A., pentru finanţarea obiectivului de investiţie menţionat derulat prin Programul F.E.A.D.R în
cadrul P.N.D.R. submăsura 7.2, în comuna Tulghes, judeţul Harghita.

Iniţiatorul proiectului: domnul Vancu Marcel, primarul localităţii.
Prezintă raport comisia de specialitate nr. I a consiliului local Tulgheș.

Materialele menționate mai sus vor fi trimise, în termen, prin mijloace electronice pe
adresa de mail a fiecărui consilier.
Se pot formula amendamente la proiectul de hotărâre care fac obiectul ordinii de zi.
PRIMARUL COMUNEI TULGHEŞ,
Primar
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretar UAT,
Zaharia Constantin

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 32 / 2020
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

0

1

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

2

3

1

Semnarea dispoziției )

2

Comunicarea către prefectul județului2)

18 / 02/ 2020
____/____/2020

3

Aducerea la cunoștință publică3+4)

____/____/2020

4

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4)

1

____/____/2020

____/____/2020
Dispoziția devine obligatorie ) sau produce efecte juridice ), după caz
5
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise
... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului comunei prefectului în cel mult
10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”
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