
 

D I S P O Z I Ţ I A   nr.148   
din16 decembrie        2019 

privind convocarea Ședinței  extraordinara  a Consiliului local Sincai   din  data de 20.12         

2019 

 

 Primarul  comunei Sincai jud .Mureș, 
Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , 
alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
                                             D i s p u n e : 
    Art. 1.  Ședința  extraordinară  a  Consiliului local Sincai  se convoacă 
pentru  ziua  de 20 decembrie  2019, ora 8.30  , la sediul  Primariei Sincai 
jud.Mureș, , conform  documentului de convocare anexat.  
    Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la 
dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local Sincai  în format fizic . 
   Art. 3. Proiectul  de hotărâre  înscris pe ordinea de zi, însoţit de documentele 
prevăzute de lege, se trimite  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului 
local Sincai. 
   Art. 4. Cu privire la proiectul  de hotărâre  menţionat,  se pot formula şi depune 
amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ. 
   Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează 
secretarul comunei Sincai . 
    Art. 6.  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, prezenta Dispoziție se înaintează 
Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate. 
 
                                                                                                           P R I M A R , 

                                                                                                        HUZA GRIGORE  

 

Viză de legalitate,Secretar general 

Suciu LudovicaEmilia  
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                                                          Anexă la Dispoziţia nr.  148      Din   16.12    2019 

                                                                            a Primarului comunei Sincai  

                                            C O N V O C A T O R 

           În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.148   din  16.12      2019  se convoacă şedinţa 
extraordinara  a Consiliului local Sincai , care va avea loc  in data de 20.12   2019, ora 8.30 , la 
sediul Primariei Sincai , cu următorul 
                              PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI :                   

1.Proiect  de hotarare privind aprobarea modificării Statutului ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CÂMPIA MUREȘANĂ” prin încheierea unui act 
adițional , statul aprobat prin HCL nr. 8/2018 
        2.Proiect  de hotarare privind institurea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, în 
comuna SINCAI  

 

   Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor 
locali ai Consiliului local Sincai , în format fizic . 
Proiectul  de hotărâre  înscris pe ordinea de zi, însoţit de documentele prevăzute de lege, se 
trimite  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local Sincai . 
          Cu privire la proiectul  de hotărâre  menţionat,  se pot formula şi depune amendamente în 
condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
                                                                              P R I M A R , 
                                                                             HUZA GRIGORE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


