
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA BRĂDEŞTI
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 17/2020
Privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local BRĂDEŞTI din data de

20.02.2020

Primarul Comunei BRĂDEŞTI,
Având în vedere prevederile art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În  temeiul  prevederilor  art.  196  alin.  1  lit.  b)  din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul
administrativ,

DISPUNE:

Art. 1: Convocarea şedinţei ordinare al Consiliului Local BRĂDEŞTI, pentru data de
20.02.2020, joi,  ora 09,00, la Sediul  Primăriei  Comunei BRĂDEŞTI,  sala de ședință, cu
proiectul ordinii de zi conform anexei, parte integrantă a prezentei dispoziții.

Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispo-
ziţia consilierilor locali ai Consiliului local  BRĂDEŞTI în format electronic și/sau pe suport
de hârtie.

Art. 3. Proiectele  de hotărâri  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele pre-
văzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local  BRĂ-
DEŞTI.

Art. 4.  Cu privire la proiectele de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune
amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul adminis-
trativ.

Art.  5. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  dispoziții  se  încredințează
Secretarul general al Comunei BRĂDEŞTI.

Art. 6.  Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, se comunică
cu consilierii locali ai Comunei BRĂDEŞTI și în conformitate cu prevederile art. 252 alin (1)
lit. „c", ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. (1)
din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, se înaintează Prefectului Jude-
țului Harghita pentru exercitarea controlului de legalitate.

BRĂDEŞTI, la 14.02.2020     
                         

         PRIMAR
               BOKOR BOTOND

-L.S., ss.indescifrabilă-
Contrasemnează,

 SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -
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Anexă la Dispoziția primarului nr. 17/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinare a Consiliului Local BRĂDEŞTI din data de 20.02.2020, ora 09,00

1. Proiect  de hotărâre  privind  privind aprobarea bugetului  general  al  comunei
Brădești pe anul 2020 şi al estimărilor pentru anii 2021-2023

Inițiator: Primarul comunei Brădești
Comisii:

- Comisia  buget-finanţe,  studii  şi  analize  economico-financiare,  de  urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, administrarea domeniului public, protecţia
mediului, pentru stategii de dezvoltare, proiecte şi relaţii cu societatea civilă;

- Comisia pentru probleme culturale, de învăţământ, sănătate, sociale, sportive şi
de tineret, probleme ale cultelor şi protecţia drepturilor copilului;

- Comisia juridică, respectarea drepturilor cetăţeneşti şi apărarea ordinii şi liniştii
publice;

- Comisia pentru servicii publice, comerţ, turism şi agricultură;

2. Proiect de hotărâre privind emiterea ”Autorizației  de spargere” și refacere a
infrastructurii domeniului public și privat al Comunei Brădești

Inițiator: Primarul comunei Brădești
Comisii:

- Comisia  buget-finanţe,  studii  şi  analize  economico-financiare,  de  urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, administrarea domeniului public, protecţia
mediului, pentru stategii de dezvoltare, proiecte şi relaţii cu societatea civilă;

- Comisia juridică, respectarea drepturilor cetăţeneşti şi apărarea ordinii şi liniştii
publice;

3.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea utilizării  în  anul  2020 al  excedentului
bugetului local al comunei Brădești, aferent anului 2019

Inițiator: Primarul comunei Brădești
Comisii:

- Comisia  buget-finanţe,  studii  şi  analize  economico-financiare,  de  urbanism,
amenajarea teritoriului, lucrări publice, administrarea domeniului public, protecţia
mediului, pentru stategii de dezvoltare, proiecte şi relaţii cu societatea civilă;

- Comisia pentru probleme culturale, de învăţământ, sănătate, sociale, sportive şi
de tineret, probleme ale cultelor şi protecţia drepturilor copilului;

- Comisia juridică, respectarea drepturilor cetăţeneşti şi apărarea ordinii şi liniştii
publice;

- Comisia pentru servicii publice, comerţ, turism şi agricultură;

4. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Brădești la finanțarea costului
anual  pentru  copii/tinerii  instituționalizați sau  aflați  la  asistenți  maternali
profesioniști,  persoane cu dizabilități,  persoane vârstnice instituționalizate,  pentru
anul 2020

Inițiator: Primarul comunei Brădești
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Comisii:
- Comisia  buget-finanţe,  studii  şi  analize  economico-financiare,  de  urbanism,

amenajarea teritoriului, lucrări publice, administrarea domeniului public, protecţia
mediului, pentru stategii de dezvoltare, proiecte şi relaţii cu societatea civilă;

- Comisia pentru probleme culturale, de învăţământ, sănătate, sociale, sportive şi
de tineret, probleme ale cultelor şi protecţia drepturilor copilului;

- Comisia juridică, respectarea drepturilor cetăţeneşti şi apărarea ordinii şi liniştii
publice;

5. Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului (cereri, întrebări, in-
terpelări).

      PRIMAR
               BOKOR BOTOND

-L.S., ss.indescifrabilă-
Contrasemnează,

 SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -
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