ROMÂNIA
JUDEŢULALBA
COMUNA GÂ RB OVA
PR IMAR
DISPOZIŢIA Nr. 140/2019
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Gârbova , jud.Alba în şedinţă, publică, ordinară
Primarul comunei Gârbova, jud.Alba;
În temeiul prevederilor art. 133 alin. 1 şi art 135 din O .U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
În baza art. 196 alinl , lit. b) din aceeaşi lege ,
D I S PUN E
Art.1. Se convoacă , Consiliul Local al comunei Gârbova , jud. Alba în şedinţă ,publică,
ordinară în data 29.11.2019 , ora 8,30,ce va avea loc la sediul Primăriei în sala de şedinţe.
Art.2. Proiectul ordinii de zi , al şedinţei de consiliu , ordinare este cuprins în anexa 1 al prezentei
dispoziţii.
Art.3.(1 )Proiectele de hotărîri înscrise pe ordinea de zi însoţite de anexele
corespunzătoare,referatele de aprobare,rapoartele de specialitate,precum şi celelalte documente conexe
sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin comunicare odată cu convocatorul.
Art.4.Consilierii locali pot formula şi depune amendamente la proiectele de hotărîri înscrise pe
ordinea de zi până în data de 29 noiembrie 2019.
Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptăţite , în termenul ţi în condiţiile prevăzute de
Legea nr.544/2004 , privind contenciosul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta dispoziţie va fi afişată, se va publica pe site-ul şi la afişierul Primăriei Gârbova şi se
comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
- Primarului comunei Gârbova
Consiliului Local Gârbova
(.. ,
- Compartimentelor de resort din cadrul Primăriei Gârbova.

Gârbova la ,21.11.2019
PRIMAR
NEDELAIOAN
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CON TRASEMNEAZĂ SEC RETAR,
CÎLNI CEAN GABRIELA

