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Proces verbal
Incheiat astazi: 25.01.2021
Subsemnatii
- Burlacu Nicoleta, avand functia de secretar general al comunei Suditi judetul
Ialomita,
-Trifu Fănica-Referent, Relații publice-arhivă, 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 ordinare din data de 29.01.2021, stabilită prin dispozitia
primarului nr. 8 din 25.01.2021, repectiv:
Aducerea la cunoștință publică s-a facut prin afișarea la avizierul și pe site-ul
instituției – www.primariasuditi.ro.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
Secretar general al comunei,
BURLACU NICOLETA

Referent, Rel.Publice,Arhivă
TRIFU FĂNICA

_________________

___________________

JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA SUDIŢI/PRIMAR
DISPOZIŢIE
de convocare a Consiliului local in sedinţă ordinară, de lucru
Primarul comunei Sudiţi judeţul Ialomiţa,
In temeiul art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și (5), art. 135, art.
136, art. 155 alin. (1), lit. b), alin. (3) lit. b) art. 196, alin. (1) lit. b din OUG 57/2019 privind
Codul Administrativ, emite prezenta
D I S P OZIŢIE
Art.1.-(1) Se convoacă Consiliul local al comunei Sudiți, județul Ialomița în ședință
ordinară de lucru, în data de 29.01.2021 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 siteul 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, Secretarul general al comunei,
Jr. BURLACU NICOLETA

Emisă la Sudiţi,
Astăzi: 25.01.2021
Nr. 8.

Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 8 din 25.01.2021 emisă de primarul comuna Sudiți, județul
Ialomița
PROIECTUL ORDINII DE ZI
A ȘEDINȚEI ORDINARĂ CONVOCATĂ ÎN DATA DE 29.01.2021 ora 13.00
Nr.
crt
1
2

Materiale supuse dezbaterii/aprobării

Inițiator

3

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării Primar
mandatelor unor consilieri locali și vacantarea
locurilor acestora

4

Proiect de hotărâre privind aprobarea activității Primar
desfășurate de asistenții personali ai persoanelor cu
handicap

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de Primar
activități ce se propun a se realiza în anul 2021 cu
beneficiarii Legii 416/ 2001

6

Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de Primar
ședință pentru lunile Februarie - Aprilie

7

Diverse

Aprobarea Procesului verbal al ședinței anterioare
Primar
Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Primar
obiectivului ” Înființare rețea inteligentă de
distribuție gaze naturale cu contuare inteligentte în
comuna Sudiți, județul Ialomița”

Comisia de specialitate

Nr.1- Agricultură, activități
economic- financiare,
Amenajarea teritoriului și
urbanism, prot. mediu,
turism
Nr. 3 – Juridică și de
disciplină
Nr.2- Învățământ, sănătate
și familie, activ. socialcultural, culte, copii, tineret
si sport
Nr.2- Învățământ, sănătate
și familie, activ. socialcultural, culte, copii, tineret
si sport
Nr. 3 – Juridică și de
disciplină

Redactat, Secretar general al comunei,
BURLACU NICOLETA
L.S._____________________

