ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ILVA MICĂ
PRIMAR

DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local
al comunei Ilva Mică
Primarul comunei Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud,
Având în vedere :
-prevederile art. 27 alin. (2) lit. a) şi art. 28 alin. (1) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Ilva Mică, judeţul BistriţaNăsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/16.04.2021;
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (2) lit. a), alin. (3) - alin.
(5), art. 155 alin. (1) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 - art. 199 din Ordonanţa
de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,
D I S P U N E:
Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Local al comunei Ilva Mică în şedinţă
extraordinară, în data de 12 mai 2022, ora 16,00. Şedinţa la avea loc în Sala de
şedinţe a Primăriei comunei Ilva Mică, cu proiectul ordinii de zi cuprins în Anexa la
prezenta dispoziţie.
(2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţă publică pe site-ul instituţiei
www.ilvamica.ro la secţiunea Monitorul Oficial Local.
Art.2. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziţia
consilierilor locali numai în format electronic.
(2) Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente
asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi şi să le transmită
electronic, cel mai târziu în ziua şedinţei.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează
Secretarul general al comunei Ilva Mică.
Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică prefectului în condiţiile art. 197 alin.
(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi
completările ulterioare.
PRIMAR
HOREA AUREL

Contrasemnat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
ERNST ADRIANA-MARIA

Nr. 104 din 06 mai 2022.
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JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ILVA MICĂ
ANEXA
la Dispoziţia Primarului nr. 104 din 06.05.2022.

PROIECTUL ORDINII DE ZI
PENTRU ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 12.05.2022

1.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 aprilie 2022;
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de
venituri şi cheltuieli al Comunei Ilva Mică pentru trimestrul I al anului 2022,
- iniţiator : Primarul comunei Ilva Mică;
- comisii sesizate pentru aviz : Comisia nr. I – comisia pentru agricultură, activităţi
economice, muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, Comisia nr. II – comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, Comisia nr. III – comisia pentru
învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, socio-culturală şi culte;

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie bugetară şi
bilanţului contabil ale Comunei Ilva Mică pe anul 2021,
- iniţiator : Primarul comunei Ilva Mică;
- comisii sesizate pentru aviz : Comisia nr. I – comisia pentru agricultură, activităţi
economice, muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină, Comisia nr. II – comisia pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, Comisia nr. III – comisia pentru
învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, socio-culturală şi culte;

4.Probleme curente.

ÎNTOCMIT
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
ERNST ADRIANA-MARIA

EAM/4ex.

2

