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D I S P O Z I Ț I E 

 
PRIVIND  CONVOCAREA  CONSILIULUI  LOCAL  ADUNATI  ÎN   ȘEDINȚĂ  ORDINARĂ 

 

       În temeiul art.133 alin.(1) lit. a), art.134 alin.(1) lit.a, art.135 și art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

                               PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite prezenta  dispoziţie : 

       Art.1.Se convoacă Consiliul Local al comunei Adunaţi în ședință ordinară care se va desfășura joi 

28.01.2021 orele 17,00 la sediul Căminului Cultural Adunați, sala mică. 

       Art.2.(1) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

                (2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit d-nilor consilieri în format 

letric sau electronic pe adresa de e-mail, odată cu documentul de convocare. 

                (3) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Adunați în baza competențelor acestora, conform anexei menționate la art.2 alin.1. 

        Art.3.Membrii Consiliului Local al comunei Adunați sunt invitați să formuleze și să depună amendamente 

asupra proiectelor de hotărâri înscrise în Proiectul ordinii de zi cuprins în anexa menționată la art.2 alin.1.  

         Art.4.Prezenta dispoziție se comunică potrivit prevederilor art.135 alin.4, art.243 alin.1 lit. e și art.197 

alin.1 din OUG nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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                   Anexă la dispozitia nr. 5 din 22.01.2021 
 
 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI 
a ședinței ordinare din data de 28.01.2021 orele 17,00 

 

1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  planului  de  acţiuni  şi  lucrări  de  interes  local pe  anul 2021, ce  vor  
fi  executate  de către beneficiarii  de  ajutor  social conform  legii  nr.416/2001  privind venitul minim  garantat, 
cu modificările  şi  completările  ulterioare; 

2. Proiect de hotărâre privind  stabilirea  taxelor  de  închiriere  pentru  spaţiile  şi  obiectele  de  inventar din  
incinta  Căminului  Cultural   din  comuna  Adunaţi  pentru  anul  2021; 

3. Proiect de hotărâre privind  înregistrarea Primăriei comunei Adunați în Sistemul Național Electronic de plată 
on-line a taxelor și impozitelor  locale  utilizând cardul  bancar (SNEP) și modul  de  suportare  a comisionului 
bancar la tranzacțiile on-line; 

4.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Adunați care vor face 
parte din Comisia de Evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 
Adunați; 

5.Proiect de hotărâre privind menținerea, în anul 2021, a salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Adunați și  serviciile  publice  din subordinea consiliului 
local al comunei Adunați, la nivelul salariilor de bază aflate în plată în luna decembrie 2020; 

6.Proiect de hotărâre privind  organizarea  reţelei  şcolare  a  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  
din  comuna  Adunaţi,  pentru anul  şcolar  2021- 2022; 

        
 
 
           P R I M A R,                                                                         REDACTAT, 
                                                                                                                         SECRETAR   GENERAL, 
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