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DrsPoztT rA NR. 106

Primarul comunei Trifegti, judelul Iagi;
AvAnd in vedere prevederile art. 133 alin.

Administrativ,
AvAnd ln vedere prevederile art,L} , alin. 1

OUG nr. 57 /20L9 privind Codul Administrativ;
In temeiul art. 15S alin. 3 lit. b, art. 196 alin.

Administrativ;

L din OUG nr. 57 /20t9 privind Codul

Iit. a 9i alin. 5, ale art. 155 alin. 1 lit. b din

1 lit, b din OUG nr.57 /ZOL9 privind Codul

DISPUNE:

Art'l' Se convoaci gedinfa ordinari a Consiliului Local al comunei Trifegti, judegul
Iagi, Ia data de 17..o6.2021. ora 1-],.oo la sediul Consiliului Local Trifegti, cu proiectul ordinii
de zi previzut in anexa.la prezenta dispozitie, care face parte integrantf, din aceasta.

- Art'2'(1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zipot fi consultate la sediulPrimiriei Trifegti.
(2) Proiectele de hotirAre au fost trimise spre avizare comisiilor de specialitate pe

domenii de activitate din cadrur consiliului Local al comunei rrifegti.
(3) Membrii Consiliului Local Trifegti sunt invitafi si formuleze gi si depuniamendamente asupra proiectelor de hotirAre.

Art' 3 Prezenta dispozilie poate fi contestatd de cei interesafi Ia instanla competentd, intermenul previzut de lege.
Art' 4 Secretarul general al comunei va comunica copie de pe prezenta la InstituliaPrefectului Iagi pentru control gi legalitate, primarului comunei gi va asigura afigarea acesteia

Ia afigier.

Dati astizi, 07 .06.ZOZL

PRIMAR,
IVANUCA A

SECRETAR GENERAT A MUNEI,
eta



Anexi la dispozilia primarului nr. 106/07.O6.ZOZI

Proiectul ordinii de zi a $edinlei ordinare a Consiliului Local Trifegti
din data de 11.06.2021, ora 11.00

1" Proiect de hotirAre privind aprobarea ordinii d,e zi a gedinlei ordinare a Consiliului
local Trifegti.

2' Proiect de hotirAre privind aprobarea procesului-verbal incheiat in gedinla
extraordinard a Consiliului local al comunei Trifegti, jud. Iagi din data d,e 2L.0S.ZOZL.

3' Proiect de hotirAre privind aprobarea graficului de desfasurare a sedintelor Consiliului Local
Trifesti pentru trim,lll 2021

4' Proiect de hotdrAre privind aprobarea organigramei, statului de fun4ii gi numdrului de
personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Trifesti, judetul Iasi pentru anul202l

5' Proiect de hotirAre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru trim.lll 2021
SPREAVIZARE:

Pct' 3, 4, 5 la comisia nr' 1. cu atributii - agriculturS, activitSli economico-financiare, amenajareateritoriului gi urbanism
qomisia nr 2- cu atributii - protectia mediului si turism, protectie copii, Muncd si protectie socialaComisia nr.3 cu atributii -activitati social-culturale, culte,'invaiamant sdndtate gi familie, juridicd gide disciplind cu atributii - agriculturi, activitili economico-financiare, amenajarea teritoriului giurbanism),

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
*&oreta


