Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală nr. 156
Judeţul Mureş, cod poştal 547595
Telefon/Fax: 0265 –427 201 e-mail: sincai@cjmures.ro

D I S P O Z I Ţ I A nr.
din 9. .08 2019
privind convocarea Ședinței extraordinare a Consiliului local Sincai din data de 13
august 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,
Dispune:
Art. 1. Ședința extraordinară a Consiliului local Sincai se convoacă
pentru ziua de marti 13 august 2019, ora 10°°, 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.
PRIMAR,
HUZA GRIGORE

Viză de legalitate,Secretar
Suciu LudovicaEmilia

Anexă la Dispoziţia nr.
Din 9.08 2019
a Primarului comunei Sincai

CONVOCATOR
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. din 9.08 2019 se convoacă şedinţa
extraordinară a Consiliului local Sincai , care va avea loc marti 13 august 2019, ora 10 ºº, la
sediul Primariei Sincai , cu următorul
PROIECT DE ORDINE DE ZI :
1.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local
Sincai pentru sedinta extraordinara din 13 08 2019 si pe o perioadă de trei luni( august-octombrie
2019 )

2 Proiect de hotărâre privind neexercitarea caii de atac a recursului referitoare la Hotărârea civilă nr.
337/2019 pronunțată la data de 26.06.2019 de către Tribunalul Mureș, secția contencios administrativ și
fiscal, în dosarul nr. 597/102/2019,
3.Proiect de hotarare privind închirierea unui spaţiu din imobilul situat în localitatea Sincai nr 145 aflat în
domeniul public al comunei Sincai pentru amenajarea provizorie a unui cabinet medical.
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.

PRIMAR,
HUZA GRIGORE

Anexă la Convocatorul şedinţei extraordinare
a Consiliului local Sincai din data de 13.08 .2019

PROIECT DE ORDINE DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului local Sincai din data de marti 13.08 2019, ora 10ºº
1.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local
Sincai pentru sedinta extraordinara din 13 08 2019 si pe o perioadă de trei luni( august-octombrie
2019 )

2 Proiect de hotărâre privind neexercitarea caii de atac a recursului referitoare la Hotărârea civilă nr.
337/2019 pronunțată la data de 26.06.2019 de către Tribunalul Mureș, secția contencios administrativ și
fiscal, în dosarul nr. 597/102/2019,
3.Proiect de hotarare privind închirierea unui spaţiu din imobilul situat în localitatea Sincai nr 145 aflat în
domeniul public al comunei Sincai pentru amenajarea provizorie a unui cabinet medical.

NUMELE SI PRENUMELE

FORMATIUNEA
POLITICA

MOLDOVAN OLIVIU
MARGINEAN ANICA
FARCAS PETRU
MARGINEAN IOAN
PANCZEL SZILAMER
PANCZEL CSABA
BALAZS LEVENTE
POP VASILE
SANDOR VIORICA
MOLDOVAN ANGELICA
GABOR ELENA

PNL
PNL
PNL
PNL
UDMR
UDMR
UDMR
PSD
PSD
PSD
PMP

Nr
crt

1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11

PRIMAR,
HUZA GRIGORE

SEMNATURA

CONSILIUL LOCAL SINCAI

PREZENTA
Consilierilor locali la şedinţei extraordinare a Consiliului local Sincai din data de marti 13.08
2019, ora 10ºº1.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele
Consiliului local Sincai pentru sedinta extraordinara din 13 08 2019 si pe o perioadă de trei luni(
august-octombrie 2019 )
2 Proiect de hotărâre privind neexercitarea caii de atac a recursului referitoare la Hotărârea civilă nr.
337/2019 pronunțată la data de 26.06.2019 de către Tribunalul Mureș, secția contencios administrativ și
fiscal, în dosarul nr. 597/102/2019,
3.Proiect de hotarare privind închirierea unui spaţiu din imobilul situat în localitatea Sincai nr 145 aflat în
domeniul public al comunei Sincai pentru amenajarea provizorie a unui cabinet medical.
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PRIMAR,
HUZA GRIGORE

SEMNATURA

