
ROMANIA
JUDETTTL BACAtI

COMTINA TATARIAST'T
.PRIMAR-

DISPOZITIA Nr.60
din 24.06.20211-

privind cont'oL'orea, in,sedinta extraortlinaro a (lonsiliului l,oc'al ol c'ornunei
'l'utara,sli, luni, 28 iunie 2021

PrimttruI comunei Tatarasti,.iude6uI liucuu, uvcttrtl in vedere:
- prevederile art.l33, ulin.(2), lit.u), urt.134, alin.(l), lit.u) si ulin.(5), urt.I96,

alin.(l), lit.h) din OLt(; nr.57/2019 privintl Coclul utlministativ.

DISPUNE:

Art.l. Se convoaca de indata in sedinta exfi'aordinara, Consiliul Local al comunei
Tatarasti, luni, 28 iunie 2021" ora l0qa. Sedinta va avea loc irr sala de sedinte a

Consiliului Local. din sediul Primariei comunei Tatarasti, cu proiectul ordinii de zi
prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art.2. Proiectul ordinii de zi. cu indicarea conrisiei de specialitate careia i-a fost
transmis spre avizare proiectul de hotarare, este cuprins in anexa la prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se vor pune la dispozitia
consilierilor locali" pe suport de hartie, sub semnatura cle primire.

Art.zl. Consilierii locali sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra
proiectului de hotarare inscris pe proiectul ordinii de zi.

Art.S. Prezenta dispozitie se comunica Institutiei Prefectului-judetul Bacau. in
vederea verificarii legalitatii si va fi adusa la cunosrlinta publica prin afisare.

L'ontrusemncuzu,
Secretur General,

Rotu*{ttxt(4



Anexa la Dispozitia nr.60 din 24.06.2021

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitltii organizlrii qi

derullrii procedurilor de atribuire a contractelor/acorduri cadru pentru

achizilionarea produselor aferente Programului pentru qcoli in Romffnia la nivelul

comunei Tatarasti.

lnitiator: Primar Tabacaru Petru

Comisia I - pentru programe de dezr,ohare econonrico-sociala- buget. [inante. administrarea

domeniului public si privat al comunei. agricultura- gospodarire comunala- proteclia mediului. servicii

si comert:
Comisia II - pentru invatamant. sanatate. cultura, protectie sociala. activitali sportive si de agrement.

Comisia III - pentru administratie publica. juridica- aparlrea ordinii si linistri publice. a drepturilor
cetalenilor.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de transport la si

de la locul de munca a personalului didactic si personalului didactic auxiliar care

nu are domiciliul in localitatea unde isi desfasc)ara activitatea

Initiator: Primar Tabacaru Petru

Comisia I - pentru programe de dezr,oltare econornico*sociala buget, finanle. admrnistrarea

domeniului public sr prir,al al comunei. agricultur4 gospodarire comunala- protectia mediului. seri'icii

si comert:

Primar, Contrusemfi€a&tt
Secretar Generul,
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