JUDETUL ARGE$
coMUNA CO$E$TI

PRIMAR

DISPOZTTTANR.3Is
privind conyocarea gedin{ei ordinare a Consiliului Local
pe data de 12 NOIEMBRIE 2020
Primarul comunei Coqegti, Pand Nicolae;
in temeiul dispoziliilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art.
135, art.136 alin. (4), art.l55 alin. (l) lit. b) 9i lit. e), alin. (3) lit. b) qi art. 196 alin. (1) lit. b)
din O.U.G . nr. 57 1201 9 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:
Art.1. (1) Se convoacd Consiliul Local al comunei Coqegti in qedin!6 ordinard pe data
de 12 noiembrie 2020 orele 13,00 in Cdminul Cultural Cogeqti, cu proiectul ordinii de zi
prevdzut in anexa la prezenta dispozilie, ce face parte integrantd din aceasta.
(2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoqtinld locuitorilor comunei Coqeqti prin
afiqare la sediul Consiliului Local prevdzut la alin. (1) qi pe pagina de intemet a unitdtii
admini strativ-teritoriale.
Art. 2 (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul
Primdriei Comunei Coqegti - Secretar, fiind transmise, in condiliile legii, consilierilor locali,
prin grija secretarului comunei Cogeqti
(2) Proiectele de hotirdri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Cogegti conform anexei prevdzttdla art. l.
(3) Membrii Consiliului Local al comunei Cogeqti sunt invitali sd formuleze qi sd
depund amendamente asupra proiectelor de hot[r6ri.
Art. 3 Prezanta dispozilie poate fi contestatd in termenul legal, la Tribunalul Argeq,
Seclia Contencios Administrativ gi Fiscal, in condiliile Legii nr. 55412004 privind
contenciosul administrativ, cu modifi cdrile gi completirile ulterioare.
Art, . Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleazd primarul qi secretarul
comunei.
Art.S. Prezenta dispozitie se comunicd:
- Instituliei Prefectului judelului Argeq;
- Domnilor consilieri; invitalilor la qedinJ6;
- Dosar dispozilii.
Datd a2i,04.L1.2020
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Anexd
La Dispozilia nr. 3
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ain data de l2 noiembri e 2020

PROIECTUL ORDINTIDE ZT
a $edinfei ordinare a consiliului Local al comunei cogegti'
pe data de 12 NOTEMBRTE 2020, orere 1300 ra crminur
curturaicopegti

1' Proiect de hotdrdre initiat de primar cu privire
organizare gi Funclionare al consiliului Local coqeqti.

la aprobarea Regulamentului

de

2' Proiect de hot[rdre iniliat de primar ., piiuir. la alegerea membrilor
in Comisiile
de Specialitate
3' Proiect de hotdrdre iniliat de primar cu privire la alegerea viceprimarului.
Compartimentele de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor
(a) din Codul Administrativ, pentru a intocmi rapoarte la proiectele de art. 136 alin.
hotdr6re, sunt
urmdtoarele:

a) Secretarul general
inscrise pe ordinea de zi.
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