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DISPOZITIA
Nr.471 din 2 decembrie202l

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lugagu de Jos in gedinfi extraordinarl de in
dati pe data de 2 decembrie202l

Avdnd in vedere prevederile art.l33, alin.(2) lit. a), art.l34 alin. (1) lit. a) qi alin. (4) din

Ordonanla de Urgen!6 nr.5712019 privind Codul Administrativ, referitor la convocarea Consiliului
Local,

YEsdnd prevederile Regulamentului de Organizare gi Funclionare a Consiliului Local al

comunei Lugaqu de Jos, aprobat prin HCL nr.7ll6 august 2021,
Inbaza prevederilor art.l96 alin (1), lit.(b) din Ordonanfa de Urgenld nr.5712019 privind

Codul Administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
Viceprimarul comunei Lugaqu de Jos,

DISPUNE:

Art.l. Se convocd membrii Consiliului Local al comunei Lugaqu de Jos, in gedinfi

extraordinard de indat[ pe data de 2 decembrie202l, orele 14. $edinfa se va desfbqura on- line pe

aplicalia VIBER, conform Regulamentului de Organizare qi Funclionare a Consiliului Local, aprobat

prin HCL nr.71 din 6 august 2021.
Art.2. Proiectul ordinii de zi al sedintei extraordinare de indata din l2 decembrie 2021 este

cel anexat gi face parte integrantd din prezenta dispozilie'
Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, impreund cu documentafia se transmit in

format electronic tuturor consilierilor in ziua convocdrii.
Art.4.Proiectele de hotardri sunt transmise spre analizd,celor cinci comisii de specialitate din

cadrul Consiliului Local.
Art.S. Cu privire la proiectele de hot[rdri menlionate se pot formula Ei depune amendamente

in conditiile art.138 alin 12 din OUG 5712019 privind Codul Administrativ, in format electronic'

Art.6. Prezenta dispozilie se aduce Ia cunoptinfa publica pe site-ul Primariei qi prin afigare la

sediul Primdriei comunei Lugagu de Jos gi se comunicd cu Institufia Prefectului Judeful Bihor.
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Anexi la Dispozilia primarului comunei Lugaqu de Jos

w.471 din 2 decembrie 2021

PROIECTUL ORDINIIDE ZI

a Sedintei extraordinare de indatd a Consiliului local Lugagu de Jos din 2 decembrre 2027

l. Aprobarea ordinii de zi a gedinlei ordinare de indatd din 2 decembrre 2021 '

2. Aprobarea procesului verbal al Eedinlei din 12 noiembrie 2021.

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea participlrii la Programul privind cre$terea

eficienfei energetice a infrastructurii de iluminat public pentru proiectul "CreEterea eficienlei

energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna LugaEu de Jos, judelul Bihor'l
Iniliator primar.


