ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA

DISPOZIŢIA nr. 7 din 20.01.2022
privind convocarea consiliului local al comunei Leorda
în ședință extraordinară-de îndată în data de 21.01.2022, ora 08.30

Analizând referatul nr. 16/20.01.2021 al secretarului general al comunei Leorda, prin care se
propune convocarea consiliului local al comunei Leorda în ședință extraordinară-de îndată în ziua
de 21.01.2022, ora 08.30,
în conformitate cu prevederile art. 133 alin. 2 alin. a, art. 134 alin. 4, alin. 5, art. 135 alin. 1
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
în temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Primarul comunei Leorda emite prezenta dispoziție.

Art. 1 Consiliul local al comunei Leorda se convoacă în ședință extraordinară-de îndată în ziua
de 21.01.2022, ora 08:30, în sala de ședințe a consiliului local, situată în sediul primăriei, strada
Principală, nr. 152, sat/comuna Leorda.
Art. 2 Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta
dispoziție.
Art. 3 Proiectele de hotărâri și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la
dispoziția consilierilor locali pe suport hârtie.
Art. 4 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri
înscrise pe proiectul ordinii de zi până pe data de 21.01.2022, ora 08.00.
Art. 5 Prezenta dispoziție se va aduce la cunoștință publică și va fi comunicată Instituției
Prefectului - Județul Botoșani.

Primar,
Ştefan Dulgheru

Contrasemnează
Secretar general,
Lungu Cornel

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA

Anexa la Dispoziția nr. 7/20.01.2022

Proiectul ordinii de zi

Nr.
Inițiator
crt.
1 Primar

Titlul proiectului de hotărâre –
Probleme supuse dezbaterii
Privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului
„DESFASURAREA ACTIVITATII DIDACTICE, PRIN
ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR DIN LOCALITATEA
LEORDA, JUDETUL BOTOȘANI, LA PROCESUL DE
INVATARE IN MEDIUL ONLINE SI DESFASURAREA IN
BUNE CONDITII A SERVICIULUI PUBLIC DE EDUCATIE”

Primar,
Ştefan Dulgheru

Comisia care emite
avizul consultativ
Comisia economică

Contrasemnează
Secretar general,
Lungu Cornel

