ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA

DISPOZIŢIA nr. 54 din 24.04.2020
privind convocarea consiliului local al comunei Leorda
în ședință ordinară în ziua de 30.04.2020, ora 09.30

Analizând referatul nr. 51/24.04.2020 al secretarului general al comunei Leorda, prin care se
propune convocarea consiliului local al comunei Leorda în ședință ordinară în ziua de 30.04.2020,
ora 09.30,
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 ordinară în ziua de
30.04.2020, ora 09:30, 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 Prezenta dispoziție se va aduce la cunoștință publică și va fi comunicată Instituției
Prefectului - Județul Botoșani.

Primar,
Ştefan Dulgheru

Contrasemnează
P. Secretar general,
Diac-Milatinovici Lucian-Iulian

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA LEORDA

Anexa la Dispoziția nr. 54/24.04.2020

Proiectul ordinii de zi

Nr.
crt.
1

Inițiator
-

2

-

3

Primar

4

Primar

5

Primar

6

Primar

7

Primar

Titlul proiectului de hotărâre –
Problem supuse dezbaterii
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din
31.03.2020
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare
convocată de îndată în ziua de 07.04.2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Leorda pentru trimestrul I al anului 2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării
obiectivului de investiții „Modernizare iluminat
public stradal în comuna Leorda, județul Botoșani”
Proiect de hotărâre referitor la prezentarea raportului
primarului privind starea economică, socială şi de
mediu a comunei Leorda în anul 2019
Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și
impozitelor locale datorate de persoane fizice şi
juridice pe anul 2021

Primar,
Ştefan Dulgheru

Comisia care emite
avizul consultativ
Comisia economică

Comisia economică
Comisia de cultură

Comisia juridică

Toate comisiile

Contrasemnează
P. Secretar general,
Diac-Milatinovici Lucian-Iulian

