
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR

	
D	I	S	P	O	Z	I	Ţ	I	E	

privind	convocarea	Consiliului	Local	al	comunei	Aluniş	în	şedinţă	extraordinară	
	
	

Primarul	comunei	Aluniş,	judeţul	Prahova,	
	

	
									În	 temeiul	art.	133,	alin.	 (2),	 litera	a),	art.134,	alin.(1),	alin.(3)	 şi	alin.(4)	 	 şi	art.	196,	
alin.	(1),	litera	(b)	ale	Ordonanţei	de	Urgenţă	nr.57/2019	privind	Codul	administrativ,	
	

D	I	S	P	U	N	E:	
	

Art.1. –Se convoacă Consiliul Local al comunei Aluniş, judeţul Prahova în şedinţă
extraordinară la data de 12 mai 2020, ora 13.00, la sediul Primăriei Comunei Aluniş.

Art.2.-Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexa la prezenta dispoziţie.
        Art. 3-(1)Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei
Comunei Aluniş , fiind transmise, în condițiile legii,  în scris, consilierilor locali, prin grija
secretarului general al Comunei Aluniş.

(2)Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului local al Comunei Aluniş.

(3)Membrii Consiliului Local al Comunei Aluniş sunt invitați să formuleze și să
depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
          Art. 4.-Prezenta dispoziție poate fi contestată în termenul legal, la Tribunalul Prahova,
Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5.- Prezenta dispoziţie se va aduce la cunoştinţa publicului prin grija secretarului
comunei, prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariaalunis.ro.
         Art.6.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se desemnează primarul și secretarul general al
comunei.
          Art.7. Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general al comunei :

- Instituției Prefectului județului Prahova;
- Consilierilor locali ai Comunei Aluniş;
- Invitaților la ședință.

PRIMARUL		COMUNEI	ALUNIŞ	
Iulian-Cristian	Bîgiu	

	
	

																																																																																																																														Contrasemnează	
																																																																																																									Secretarul	general	al	comunei	Aluniş,	
																																																																																																																									Marilena	Constantinoiu	
	
ALUNIŞ	08	MAI	2020	
Nr.	83	
	



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
Telefon/fax 0244.248.052/0374.091.225
e-mail primaria@primariaalunis.ro

Anexă la Dispoziţia nr.83 din 12.05.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

întocmit în conformitate cu prevederile art.135 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind

Codul administrativ

Nr.

crt.
Denumire proiect Iniţiator

0 1 2

1.

Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia
proiectului "Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de
Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de
apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada

2014-2020 " a terenurilor necesare executarii investitiei
aferente comunei Aluniş

Iulian-Cristian Bîgiu,
Primarul comunei Aluniş


