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DISPOZITIA
Nr.37 din 4 martie 2022

Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Lugagu de Jos in qedinfl extraordinarl de
indati pe data de 4 martie2022 r

Avdnd in vedere prevederile art.l33, alin.(2) lit. a), art.l34 alin. (l) lit. a) qi alin. (4) din
Ordonanfa de Urgenld nr.5712019 privind Codul Administrativ, referitor la convocarea Consiliului
Local,

Ydzdnd prevederile Regulamentului de Organizare gi Funcfionare a Consiliului Local al

comunei Lugagu de Jos, aprobat prin HCL w.7116 august 202I,
Inbaza prevederilor art.l96 alin (l), lit.(b) din Ordonanla de Urgentd nr.5712019 privind

Codul Administrativ, cu modificirile Ei completdrile ulterioare,
Primarul comunei Lugagu de Jos,

DISPUNE:

Art.l. Se convoc6 membrii Consiliului Local al comunei Lugagu de Jos, in qedinJd

extraordinar[ de indatd pe data de 4 martie 2022, orele 9. $edinJa se va desft$ura on- line pe aplicalia
VIBER, conform Regulamentului de Orgarrizare qi Funcfionare a Consiliului Local, aprobat prin
HCL nr.71 din 6 august2021.

Lrt.z. Proiectul ordinii de zi al qedintei extraordinare de indatd din 4 martie 2022 este cel
anexat Ei face parte integrantd din prezenta dispozilie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, impreund eu documentafia se transmit in
format electronic tuturor consilierilor in ziua convocdrii.

Art.4. Proiectele de hotdrdri sunt transmise spre analizd celor cinci comisii de specialitate din
cadrul Consiliului Local.

Art.S. Cu privire la proiectele de hotdrdri mentionate se pot formula Ei depune amendamente

in condiliile art.l38 alin 12 din OUG 5712019 privind Codul Administrativ, in format electronic.
Art.6. Prezenta dispozilie se aduce la cunogtin{d publicd pe site-ul Primdriei gi prin afigare la

sediul Primdriei comunei Lugagu de Jos gi se comunicd cu Institulia Prefectului Jude{ul Bihor.

Vizat pentru



Anexi la Dispozilia primarului comunei Lugaqu de Jos

nr.37 din 4 martie2022

PROIECTUL ORDINII DEIZI

a qedinlei extraordinare de indatd a Consiliului local Lugaqu de Jos din 4 martie2022

1. Alegerea pregedintelui de Eedinf6.

Aprobarea ordinii de zi a qedinlei extraordinare de indatd din 4 martie 2022.

Aprobarea procesului verbal al qedintei din 28 februarie 2022.

Proiect de hotdrare nr. 12 din 3 martie 2022 privind modihcarea H.C.L. nr.8 din 28

februarie 2022 privind aprobarea bugetului local de venituri ;i cheltuieli al comunei

Lugaqu de Jos pe anul 2022 ;i estimari pe anii 2023-2025, a bugetului instituliilor
publice gi activitAlilor finanlate integral sau pa(ial din venituri proprii pe anul 2022 qi

estimdri pe anii 2023-2025.
Ini{iator primar.

5. Proiect de hotdrdre nr.ll din 4 martie
lemnoase pe picior din fondul forestier
fie de tipul licitalie electronic6

2022 aprobarea prin licitalie valorificarea masei

proprietate publici a Comunei Lugagu de Jos sd

Iniliator primar.
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