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JUDETUL ARGE$
coMr.JNA CO$E$Tr
PRIMAR

DISPOZITTANR.2T
privind convocarea gedin(ei ordinare a Consiliului Local

pe data de 29 IANUARIE 2021

Primarul comunei Cogegti, Pani 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.155 alin. (1) lit. b) Ei 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 Cogegti in qedin!6 ordinard pe data
de 29 ianuarie 202I, orele 11,00 la sediul primdriei Cogegti, in sala de Eedinle a Consiliului
Local, 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 cunogtinla locuitorilor comunei Coqeqti prin
afiqare la sediul Consiliului Local prevdzut la alin. (1) Ei pe pagina de internet a unitAtii
administrativ-teritoriale.

ArL 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 Coqegti

(2) Proiectele de hotdrdri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Cogeqti conform anexei prevdzutd la art. 1.

(3) Membrii Consiliului Local al comunei Coqegti sunt invitali s5 formuleze qi sd
depund amendamente asupra proiectelor de hotdrdri.

Art. 3 Prezenta dispozilie poate fi contestatd in termenul legal, la Tribunalul Argeg,
Seclia Contencios Administrativ qi Fiscal, in condiliile Legii nr. 55412004 privind
contenciosul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleazd primarul gi secretarul
comunei.

Art.S. Prezenta dispozilie se comunici:
- Instituliei Prefectului judelului Argeq;
- Domnilor consilieri; invitalilor la qedinld;
- Dosar dispozilii.

Datd a2i,25.01.2021

PzuMAR AYIZE AZA SPCNETAR GENERAL
PAI.{A NI ADRIAN MAZILESCU
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Anexd
La Dispozilianr. 27 din data de 25 ianuarie 2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a gedin{ei ordinare a Consiliului Local al comunei Cogegti

pe data de2g IANUARIE 202t, orele 1100 la sediul primiriei Coqegti

1. Proiect de hotir6re initiat de primar cu privire aprobarea Planului de achizilii
publice pentru anul 2021.

2. Proiect de hotdrdre iniliat de primar cu privire inscrierea comunei Coqeqti in
cadrul Asocia{iei de Dezvoltare IntercomunitardArgeg - ADIA.

3. Disculii privind taxa de salubritate pentru antil2021.
4. Intrebdri pi interpeldri

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (a) din
Codul Administrativ, pentru a analiza qi aviza proiectele de hotdr6re, sunt urmdtoarele:

- Comisia Buget - Finanle pentru programe de dezvoltare economico-sociale,
administrarea domeniului public Ai privat al comunei Coqeqti.
- Comisia pentru invS{5mAnt, sinitate cultur6, proteclie sociald.

- Comisia Juridici pentru administralie publicd al comunei Cogeqti.

Compartimentele de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin.
(a) din Codul Administrativ, pentru a intocmi rapoarte la proiectele de hotdrdre, sunt
urmdtoarele:

a) Secretarul general al comunei pentru proiectul de hotdrdre inscris pe ordinea
dezila punctul nr.2;

a) Compartimentul de Contabilitate pentru proiectele de hotdrAre inscrise pe
ordinea de zi la punctele I qi 3;

PRIMAR AYIZEAZA
SECRETAR GENERAL
ADRIAD{ uI^AZILESCU
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