JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA SUDIŢI/PRIMAR
DISPOZIŢIE
de convocare a Consiliului local in sedinţă extraordinrară, de îndată
Primarul comunei Sudiţi judeţul Ialomiţa,
In temeiul art. 133 alin. (1) lit.a, art. 134 alin. (4), din OUG 57/2019 privind
Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,emite prezenta
DISPOZIŢIE
Art.1.-(1) Se convoacă Consiliul local al comunei Sudiți, județul Ialomița în
ședință extraordinară,de îndată în data de 10.12.2021 orele 13 ,00 la sediu – Sala clădirii
Extindere sediu Consiliu Local, str. Sf. Pantelimon nr. 39, cu proiectul ordinii de zi
prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.2-(1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței sunt puse la
dispoziția consilierilor în format letric la sediu și pe site-ul www.primariasuditi.ro.
(2) Membrii Consiliului local sunt invitați să formuleze și să depună
amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi prevăzut în
anexa nr. 1.
Art.3.-Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și pe
site-ul propriu, www.primariasuditi.ro, de către secretarul general al comunei potrivit
prevederilor art. 135, alin. (4) și se comunică Instituției Prefectului, conform prevederilor
art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
PRIMARUL COMUNEI,
ŞINCAN VASILE
L.S.______________________
Contrasemnează, p.Secretar general al comunei,
Hogea Angelica

Emisă la Sudiţi,
Astăzi: 09.12. 2021
Nr. 168 .

Anexa nr. 1 la dispoziția nr. 168 din 09 .12.2021 emisă de primarul comunei

Nr.
crt
I
II
1

PROIECTUL ORDINII DE ZI
A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DE ÎNDATĂ pentru data de vineri,10.12.2021 ora
14 ,00
Materiale supuse dezbaterii/aprobării
Inițiator
Comisia de specialitate
Aprobarea procesului verbal al ședinței din
25.11.2021.
Discutarea și aprobarea următoarelor proiecte de
hotărâre :
Proiect de hotărâre nrt. 62 din 9.12.2021 privind
aprobarea actualizării Inventarului bunurilor
aparținînd domeniului public al comunei aprobat prin
hotărârea nr. 10 din 26.02.2021.

PRIMAR,
ȘINCAN VASILE

Primarul
comunei

Nr.1 Agricultura, activitati economicofinanciare, amenajarea teritoriului si
urbanism, protectia mediului si turism

p. Secretar general al comunei,
HOGEA ANGELICA

JUDEȚUL IALOMIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI SUDIȚI
Nr. 7141 / 09.12.2021
PROCES

VERBAL

Incheiat astazi: 09.12 .2021.Subsemnatele Hogea Angelica, avand functia de
secretar general al comunei Suditi/Ialomita, și Trifu Fănica-Referent, Relații publicearhivă, am procedat astazi, data de mai sus, in conformitate cu prevederile art. 135 alin.
(4) din OUG nr. 57/3.07.2019, la afisarea proiectului ordinii de zi a ședinței
extraordinare, copnvocată de îndată în data de 09.12. 2021,orele 13,00. stabilită prin
dispozitia primarului nr.168 din 09.12.2021, repectiv:
1-Proiect de hotărâre nr. 62 din 9.12.2021 privind aprobarea actualizării
Inventarului bunurilor aparținînd domeniului public al comunei aprobat prin hotărârea nr.
10 din 26.02.2021.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

p.Secretar general al comunei,

Referent, Relații Publice,Arhivă

