R O M Â N IA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA DRĂGUŞENI
PR IMAR

DISPOZIŢIA

NR. 3

privind convocarea Consiliului Local Drăguşeni în şedinţă
extraordinară pentru data de 14 IANUARIE 2020
PRIMARUL COMUNEI DRĂGUŞENI, JUDEŢUL BOTOŞANI,
in conformitate cu prevederile art. 133 alin.(2), lit.a) din OUG nr. 57/05.07.2019 privind
Codul administrativ,
în temeiul art.196 alin.(1) lit. b) din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,
emite prezenta D I S P O Z I Ț I E :
Art.1.- Se convoacă Consiliul Local Drăguşeni, judeţul Botoşani, în şedinţă
extraordinară pentru ziua de
14 ianuarie 2020, ora 10,00, la sediul Consiliului Local
Drăguşeni, cu următoarea
ORDINE DE ZI :
1.
Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului Local Drăgușeni din data de
23 decembrie 2019.
2.
Proiect de hotărâre privind suportarea cheltuielilor efectuate din bugetul local în
sumă de 70.686 lei pentru plata energiei electrice a sistemului de alimentare cu apă din comuna
Drăgușeni, din perioada 2014 - 2016.
3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării de către Scoala Gimnazială ”
Aristotel Crâșmaru” Drăgușeni a sumei de 57.800 lei încasată cu titlu de arendă teren agricol în
perioada 2013 - 2019.
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de utilizare a terenului
proprietatea Școlii Gimnaziale ” Aristotel Crîșmaru” Drăgușeni.
Art.2.- Secretarul comunei Drăguşeni, judeţul Botoşani, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei dispoziţii.
Drăguşeni, 09 ianuarie 2020
Contrasemnează ,
PRIMAR,
NECHITA EUGEN

Conf. art. 243 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019
Secretar general, Ursolinschi Livea

PRIMĂRIA COMUNEI DRĂGUȘENI
JUDEȚUL BOTOȘANI
NR. 64 /09.01.2020

REFERAT DE NECESITATE
privind convocarea Consiliului Local Drăgușeni în ședință extraordinară
pentru data de 13 Ianuarie 2020
În conformitate cu prevederile art. 133 alin.(2), art.134 alin.(1) și alin.(3),
lit. b) din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local se
poate întruni și în ședințe extraordinare, la convocarea primarului sau cel puțin
unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin dispoziție.
Având în vedere necesitatea aprobării :
1.
Proiectului de hotărâre privind suportarea cheltuielilor efectuate
din
bugetul local în sumă de 70.686 lei pentru plata energiei electrice a sistemului de
alimentare cu apă din comuna Drăgușeni, din perioada 2014 – 2016;
2.
Proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării de către Scoala
Gimnazială ” Aristotel Crâșmaru” Drăgușeni a sumei de 57.800 lei încasată cu
titlu de arendă teren agricol în perioada 2013 – 2019;
3.
Proiectului de hotărâre privind aprobarea modalității de utilizare a terenului
proprietatea Școlii Gimnaziale ” Aristotel Crîșmaru” Drăgușeni;
Solicit convocarea Consiliului local al comunei Drăgușeni, în ședință
extraordinară în data de 14.01.2020.

PRIMAR,
NECHITA EUGEN

