
                                       
                                        ROMÂNIA 
                           JUDEŢUL SUCEAVA 
                          COMUNA PREUTEȘTI 

 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
privind convocarea  Consiliului local al comunei Preutești în şedinţă extraordinară 

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

- Referatul Compartimentului buget, finanțe-contabilitate și achiziții publice înregistrat sub nr. 2824 din 
5.04.2021 ; 

- prevederile  art. 133  alin (2) lit.a)  coroborat cu art.  134 alin. (1) lit. a) 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 a Consiliului local al Comunei Preutești se convoacă  pentru ziua de 9.04.2021 ora 10,  
la Școala Gimnazială  Preuteşti conform documentului de convocare anexat. 
Art. 2.Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  au fost puse la dispoziţia consilierilor locali ai 
Consiliului local al Comunei Preutești în format letric odată cu convocatorul ședinței. 
Art.3. Proiectele de hotărâre  înscrise  pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, au fost trimise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
spre avizare Comisiilor de specialitate a  Consiliului local al Comunei Preutești. 
Art.4.  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. 
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează secretarul general al UAT Preutești, care 
va aduce la cunoștință publică ordinea de zi a ședinței și va proceda la convocarea în scris consilierilor locali. 
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 Suceava pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 
P R I M A R, 
Vasiliu Ion 

                                                                                        
                                                                                                                              Contrasemnează pentru   legalitate                                                   
                                                                                                                               Secretar general comuna Preutești 
                                                                                                                                               Iațcu Emilia 
Preuteşti, 5.04.2021 
Nr. 137 

  
 
Anexă la Dispoziţia nr. 137  din 5.04.2021 a Primarului Comunei Preutești 



  
 

C O N V O C A T O R 
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 137 din  5.04.2021 se convoacă şedinţa  extraordinară a 

Consiliului local  al comunei Preutești , care va avea loc 9.04.2021, ora 10ºº, la Școala Gimnazială Preutești , 
cu următorul : 
 

PROIECT DE  ORDINE DE    ZI : 
1. Depunerea jurământului de către consilierul supleant  Apetrei Ioan care a fost validat de către Judecătoria 
Fălticeni; 
2.Aprobarea procesului verbal  al ședinței consiliului local Preutești din data de 30.03.2021 - prezintă secretar 
general comuna Preutești Iațcu Emilia; 
3. Proiect hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei de specialitate  pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism  a Consiliului Local al comunei  Preutești - inițiator primarul 
comunei Vasiliu Ion 
Se solicită aviz de la Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii   şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 
4.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea întocmirii raportului  de evaluare în vederea vânzării prin licitație publică a 
unui teren –inițiator primarul comunei Vasiliu Ion 
Se solicită aviz de la Comisia de specialitate  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism   
5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1437 mp cu nr. 
cadastral 34598  din domeniul privat al comunei Preutești –inițiator primarul comunei Vasiliu Ion 
Se solicită aviz de la Comisia de specialitate  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism   
6. Proiect de hotărâre  privind actualizarea statului de funcții pentru Primăria  comunei Preuteşti   –inițiator primarul 
comunei Vasiliu Ion 
Se solicită aviz de la Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii   şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a estimărilor 
pentru anii 2022, 2023 și 2024 –inițiator primarul comunei Vasiliu Ion 
Se solicită aviz de la Comisia de specialitate  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism   
Se solicită aviz de la Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii  
Se solicită aviz de la Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii   şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 

 
                                               
 

        P R I M A R, 
                                                  Vasiliu Ion 

 
 
 
 


