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PRIMAR 

DISPOZITIE 
privind convocarea  Consiliului local al comunei Preutești în şedinţă extraordinară de îndată 

 
 Vasiliu Ion,  primarul Comunei Preutești, judeţul Suceava; 
 Având in vedere: 

- referatul secretarului general al  comunei Preutești înregistrat sub nr. 2001 din 15.03.2021 ; 
- prevederile  art. 133  alin (2) lit. a) coroborat cu art.  134 alin. (1) lit. a)  și alin.(4) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeniul art.196 alin. (1) lit.b) și art.197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
 

DISPUNE: 
Art. 1. Ședinţa extraordinară de îndată a Consiliului local al Comunei Preutești se convoacă  pentru ziua de 
16.03.2021 ora 13  la Școala Gimnazială Preutești 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 al Comunei Preutești în format fizic. 
Art. 3.  Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate,  se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 
138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează secretarul general al comunei Preutești, 
care va aduce la cunoștință publică ordinea de zi a ședinței și va proceda la convocarea  consilierilor locali. 
Art. 5. 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 Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate. 
 

 
P R I M A R, 
Vasiliu Ion 

                                                                                        
                                                                                                                               Contrasemnează pentru   legalitate                                                   
                                                                                                                         Secretar general al comunei Preutești 
                                                                                                                                               Iațcu Emilia 
Preuteşti, 5.03.2021 
Nr. 118 

 
 
Anexă la Dispoziţia nr.118 din 5.03.2021 
a Primarului Comunei Preutești 

 



  
C O N V O C A T O R 

  
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.118 din 15.03.2021 se convoacă şedinţa  extraordinară de 

îndată a Consiliului local  al comunei Preutești, care va avea loc  în data de 16.03.2021 ora 13 la Școala 
Gimnazială Preutești, cu următorul : 
 
 

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI : 
 
 

1 Aprobarea procesului verbal al ședinței din 23.02.2021– prezintă secretar general comuna Preutești Iațcu Emilia; 
2.Proiect de hotărâre  privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local 
Adăscăliței Ioan - inițiator primarul comunei Vasiliu Ion 
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
”REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE INUNDAŢII DIN COMUNA PREUTEȘTI, 
JUDEŢUL SUCEAVA”  - inițiator primarul comunei Vasiliu Ion; 
Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei au fost puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului 
local al Comunei Preutești, în format fizic. 
Cu privire la proiectele de hotărâre  menţionate,  sunteți invitați să  formulați  şi  să depuneți  amendamente în 
condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
 
 

 
P R I M A R, 
Vasiliu Ion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


