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DrsPozrTIA NR.22B
DinI-S.LZ.ZOZL

privind convocarea Consiliului local Trife;ti, judeyul la;i, tn;edinpa ordinard din data de 27.72.2021

PRIMARUL COMUNEI TRIFE$TI, JUDETUL IA$I
Avdnd in vedere :

-prevederile art. 133 alin. L din OUG nr.57 /2019 privind Codul Administrativ,
-prevederile art.134, alin. 1 lit. a, alin.4 lit.b gi alin. 5, ale art. 155 alin. 1 lit. b din OUG nr.

57 /2019 privind Codul Administrativ;
-proiectul de dispozipie nr. 9 5 / 14.L2.2021;
in temeiul art. 155 alin. 3 lit. b, art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr. 57 /20L9 privind Codul

Administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Se convoaci gedinla ordinard a Consiliului Local al comunei Trifegti, judelul Iagi,

la data de 2L.L2.2O21. ora LL.00la sediul Consiliului Local Trife;ti, cu proiectul ordinii de zi
prevdzut in anexa la prezenta dispozifie, care face parte integrantd din aceasta.

Art.2.(1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul
Primiriei Trifegti.

(2) Proiectele de hotdrAre au fost trimise spre avizare comisiilor de specialitate pe

domenii de activitate din cadrul Consiliului Local al comunei Trife;ti.

t3) Membrii Consiliului Local Trifegti sunt invitafi sd formuleze gi sd depuni
amendamente asupra proiectelor de hotirAre pAnd in data de 20.1.2.2021,, ora 09.00.

Art, 3 Prezenta dispozilie poate fi contestati de cei interesafi la instanfa competenti, in
termenul previzut de lege.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica copie de pe prezenta la Institufia
Prefectului Iagi pentru control gi legalitate, primarului comunei ;i va asigura afigarea acesteia la
afigier.

Dati astizi, 15.12.202 |

PRIMARUL
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Secretar general aetega{,,/}4ri9cI N icoleta"of



ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI TRIFESTI

JUDETUL IA$I

Anexi la dispozifia primarului nr. 2ZB/LS.LZ.ZOZL

Proiectul ordinii de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local Trifesti
din data de 21,L2,202L, ora11.00

1. Proiect de hotirAre privind aprobarea ordinii de zi a gedinfei ordinare a Consiliului
local Trife;ti.

2. Proiect de hotirflre privind aprobarea procesului-verbal incheiat in gedinla

extraordinari a Consiliului local al comunei Trifegti, iud. Iagi din data de !4.tZ.ZOZL.

3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale precum gi a taxelor
speciale pentru anul 2O22
4. Proiect de hotarare privind aprobarea numdrului de burse gcolare gi cuantumul
acestora, acordate elevilor din unititile de inv5limAnt preuniversitar de stat din comuna
Trifesti, fudetul Iasi in semestrul I al anului gcolar ZO2|-ZOZT
5. Proiect de hotarare privind aprobarea aiustirii prefului pentru apa industriali pentru
intreaga arie de operare a APAVITAL SA

6, Proiect de hotarare privind aprobarea graficului de desfigurare a ;edinfelor
Consiliului local Trifegti pentru trimestrul I al anului 2022
7. Proiect de hotarare privind alegerea pregedintelui de gedinli pentru gedingele
Consiliului local pentru trimestrul I al anului 2022

SPRE AVIZARE:

Pct. 3, 4, 5, la Comisia nr. 1. cu atributii - agriculturi, activitili economico-financiare, amenaiarea
teritoriului gi urbanism
Pct',4,Ia Comisia nr 2- cu atributii - protectia mediului si turism, protectie copii, Munci si protectie
sociala
Pct. 4 ,6 la Comisia nr,3 cu atributii -in activitati social-culturale, culte, invitimint, sinitate gi
familie, iuridici gi de disciplini
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