
ROMANIA
COMUNA COŞERENI
JUDETUL IALOMITA
PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E
privind convocarea Consiliului local al comunei Coşereni   în sedinţă  ordinară 

la data de 20 februarie 2020

Primarul comunei  Coşereni, judetul Ialomita,

Avand în vedere:

- necesitatea convocarii Consiliului local Coşereni  în sedintă  ordinară;

- prevederile art. 133, alin. (1)  si art.134   din  Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 

2019  privind  Codul administrativ;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit. b) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 57/ 2019  

privind  Codul administrativ ;

D I S P U N E :

Art.1  Se convoacă Consiliul  local Coşereni  în  şedinţǎ   ordinară,  pentru  ziua de  

joi –    20 februarie 2020,  ora   16.00. 

      Art. 2 (1) Sedinţa va avea loc la sediul Consiliului Local,  cu urmǎtoarea ordine  de zi: 

a) proiect de hotărâre privind   aprobarea bugetului local pe anul 2020- iniţiator primar  – 
Tudorache Lucian;

b) proiect de hotărâre privind aprobarea  cotizatiei catre GAL NAPARIS pentru anul 2020 - 
iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

c) proiect de hotărâre privind aprobarea  cotizatiei catre  ADI  IALOMIŢA  pentru anul 2020
- iniţiator primar  – Tudorache Lucian;

d) proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului  privind  procedura de înregistrare 
a vehiculelor  pentru care există  obligativitatea înregistrării - iniţiator – primar Lucian 
Tudorache;
(2) Materialele  informative  referitoare  la proiectele  de hotărâre  vor fi puse la  
dispoziţie   la sediul  consiliului local.
(3) Sedinţa  este  publică.  

Art. 3  Secretarul general al  comunei va  asigura convocarea,  publicitatea si  

comunicarea către persoanele interesate a prezentei dispozitii.                                                        

PRIMAR,       Contrasemnează,
TUDORACHE LUCIAN Secretar  General  UAT Coşereni

NICA   DANIELA
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Emisǎ  la  Coşereni
Astăzi,  13 februarie 2020
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