
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA BUDE~TI 
PRIMAR 

I DISPOZITIE 
privind convocarea Consiliului local al comunei Budeiti in iedinta ordinara 

Primarul comunei Bude~ti, judetul Bistrita-Nasaud; 
Avand Tn vedere: 
Referatul nr. 4959 din 23 noiembrie 2022 privind convocarea Consiliului local Budesti 

' Tn §edinta ordinara; 
Prevederile Regulamentului de Organizare ~i Functionare a Consiliu lui local al 

comunei Bude9ti, aprobat prin Hotararea Consiliului local al comunei Bude9ti nr. 8 din 
31.03.2022; 

Prevederile art.123, art.124, art.126 9i art.152 din Ordonanta de urgenta nr.57 /2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Tn temeiul art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1 lit. a, alin. (3), lit. a, art. 155, alin. 1, lit. b, 
art. 196 alin. 1 lit. b din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare, 

DIS PUN: 

Art.1. Se convoaca Consiliul local al comunei Bude§ti Tn sedinta ordinara la data de 
29 noiembrie 2022, orele 15:30, Tn sala de sedinte a Consiliului local al comunei Budesti, 

' ' ' cu ordinea de zi cuprinsa in Anexa la prezenta dispozitie. 
Art.2. (1) Documentele inscrise pe proiectul ordinii de zi a 9edintei se transmit 

consilierilor locali Tn format scris 9i prin intermediul po9tei electronice. 
(2) Membrii Consiliului local al comunei Bude9ti sunt invitati sa formuleze 9i sa depuna 

amendamente asupra proiectelor de hotarari aflate pe ordinea de zi a 9edintei ordinare. 
Art.3. Cu ducerea la Tndeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se Tncredinteaza 

domnul Hede§ loan - secretar general al comunei Bude9ti. 
Art.4. Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin afi§are la sediul 

Primariei comunei Bude~ti. 
Art.5. Prezenta dispozitie se comunica cu : 

lnstitutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud. 

Primar 
Vasil~ 

Bude~ti la 23 noiembrie 2022 
Nr. 153 

Contrasemneaza 
Secretar general 

loan HEDE$ 



Anexa 
i 

la Dispozitia Primarului comunei Bude,ti nr.l 153 / 23 noiembrie 2022 

Proiectul ordinii de zi 
al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Budesti din data de 29 noiembrie 

' ' ' 2022, orele 15:30 

1.Aprobarea procesului-verbal al ,edintei ordinare a Consiliului local Bude,ti din 
31 octombrie 2022. 

2. Proiect de hotarare nr. 53/14.11.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico
economici pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare corp cladire sediu Primarie 
Budesti" 

' Initiator proiect: primar Codrea Vasile 
Comisiile sesizate pentru avizare: 
Comisia pentru programe de dezvoltare economica 9i sociala, buget-finante, investitii, 

agricultura, administrarea domeniului public si privat al comunei; 
Comisia juridica ~i de disciplina, administratie publica, apararea ordinii publice, 

respectarea drepturilor ~i libertatilor cetatenilor, amenajarea teritoriului ~i urbanism, 
protectia mediului ~i turism; 

Comisia pentru activitati culturale, culte, Tnvatamant, sanatate, familie 9i protectie 
copii, munca 9i protectie sociala, tineret 9i sport. 

3.Proiect de hotarare nr. 54/23.11.2022 privind a cincea rectificare a bugetului de 
venituri ,i cheltuieli al comunei Bude,ti pe anul 2022. 

Initiator proiect: primar Codrea Vasile 
Comisiile sesizate pentru avizare: 
Comisia pentru programe de dezvoltare economica 9i sociala, buget-finante, investitii, 

agricultura, administrarea domeniului public si privat al comunei; 
Comisia juridica ~i de disciplina, administratie publica, apararea ordinii publice, 

respectarea drepturilor ~i libertatilor cetatenilor, amenajarea teritoriului ~i urbanism, 
protectia mediului ~i turism; 

Comisia pentru activitati culturale, culte, Tnvatamant, sanatate, familie 9i protectie 
copii, munca 9i protectie sociala, tineret 9i sport. 

4.Proiect de hotarare nr. 55/23.11.2022 privind alegerea pre§edintelui de §edinta al 
Consiliului local al comunei Bude§ti 

Initiator proiect: primar Codrea Vasile 
Comisiile sesizate pentru avizare: 
Comisia pentru programe de dezvoltare economica 9i sociala, buget-finante, investitii, 

agricultura, administrarea domeniului public si privat al comunei; 
Comisia juridica ~i de disciplina, administratie publica, apararea ordinii publice, 

respectarea drepturilor ~i libertatilor cetatenilor, amenajarea teritoriului ~i urbanism, 
protectia mediului ~i turism; 

Comisia pentru activitati culturale, culte, Tnvatamant, sanatate, familie 9i protectie 
copii, munca si protectie sociala, tineret si sport. 

5. intreb'ari, interpelari 'i raspuns'uri. 
6. Diverse. 




