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Legislatia a VII-a 
 
 

D I S P O Z I Ţ I A   nr.  179 
 
        Privitoare la : 
 Convocarea şedinţei extraordinare  a  Consiliului Local Cernişoara. 
 
           Primarul comunei Cernișoara,judetul Vâlcea,Ionescu Mihai: 
       În  conformitate cu prevederile art.133 alin.(1)(3) lit.(b) și  art. 134 alin.(1), lit.(a), 
alin.(5) şi în temeiul art. 196 alin.(1) lit.(b) din  O.U.G  nr. 57/2019-Codul Administrativ.                                            
         Emite următoarea: 
 
 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 
 

 
 Art.1 
Se convoacă Consiliul Local Cernişoara, în şedinţa extraordinară pentru data de 

30.09.2019, ora 12.00 la sediul Primăriei Cernişoara,  cu proiectul ordinii de zi prevăzut în 
anexa la prezenta dispoziție, care face parte integranta din aceasta . 

Art.2  

Materialele  înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția  consilierilor locali  
ai comunei Cernișoara pe format de hârtie, sau format electronic potrivit obțiunii acestora,de 
către   secretarul localității. 

Proiectele  de hotărâre vor fi  trimise spre avizare  Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local al comunei Cernișoara. 

Membrii  Consiliului Local  Cernișoara sunt invitați să formuleze și să depună 
amendamentele asupra proiectelor de hotărâre. 

Art. 3 

Comisiile de specialitate vor depune  avizele  asupra proiectelor analizate pana la data 
de 30.09.2019 ora 10.00 la secretarul localității. 

Art.4 

Prezenta dispoziţie și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  se vor comunica 
persoanelor convocate de catre domnul Dana Severian data de la care  aceasta devine 
obligatorie . 

 
                      Primar,                                                                
                Ionescu Mihai                                                       
  

          Vizat pentru legalitate               
                                                        Secretar, 

       Negricea Vicenţiu    
Cernisoara  
25.09.2019 
 
 
 



 
Primaria Comunei Cernisoara 

 Județul Vâlcea  
 
         Anexa la dispozitia nr. 179 
 
 
 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare  a Consiliului Local Cernișoara ,  
județul Vâlcea din data de 30.09.2019, ora 12,00 

 
 
 

 
1.Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. 
Inițiator de proiect – primar Ionescu Mihai  
2. Probleme curente 
Se înaintează spre avizare  comisiilor de specialitate: 
  Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante,  

administrarea domeniului public si privat, al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 
protectia mediului, servicii și comert; 

- Comisia pentru inavamant,sanatate,protectie sociala,cultura,activitati sportive si de 
agrement; 

- Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii 
publice, a drepturilor cetatenilor; 
 
 
 

Primar,                                                                
       Ionescu Mihai                                                       
  
 

          Vizat pentru legalitate               
                                                      Secretar, 

       Negricea Vicenţiu    
Cernisoara  
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