
 

D I S P O Z I Ţ I A   nr.6   
din21.01 2020 

privind convocarea Ședinței  ordinara  a Consiliului local Sincai   din  data de 28.01 2020 

 

 Primarul  comunei Sincai jud .Mureș, 
Având în vedere prevederile  art. 133  alin (1), 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    ordinară  a  Consiliului local Sincai  se convoacă 
pentru  ziua  de 28 ianuarie 2020 , ora  10.00  , 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  

 
 

 
 

Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   

Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

  

     



                                                                             Anexă la Dispoziţia    nr. 6      Din   21.01 2020  

                                                                                                                a Primarului comunei Sincai  
 

C O N V O C A T O R 

           În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 6  Din 21.01 2020   se convoacă şedinţa 
ordinara  a Consiliului local Sincai , care va avea loc  in data de 28.01 2020, ora 10.00 , la sediul 
Primariei Sincai , cu următorul; 

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI : 

     1.  Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Comunei Șincai nr.156/2019 
privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Șincai pe anul 2019 . 
    2.Proiect de hotarare privind utilizarea unei sume de 200.000 lei din excedentului anual al 
bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019, pentru acoperirea temporară a 
golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile secţiunii de funcţionare. 
    3.  Proiect de  hotarare  privind aprobarea “Structurii reţelei şcolare de pe raza teritorială a 
comunei SINCAI ”, pentru anul şcolar -2020-2021 . 
    4.Proiect  de hotarare  privind desemnarea  a doi reprezentanti al Consiliului Local  SINCAI  
înConsiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale   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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


