ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL MILIŞĂUŢI
- PRIMAR -

DISPOZIŢIE

privind convocarea Consiliului local al orașului Milişăuţi, județul Suceava,
în ședință extraordinară, la data de 17 ianuarie 2022
Vasile CĂRARE, primarul orașului Milişăuţi,
în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea
Consiliului local al orașului Milișăuți, aprobat prin Hotărârea nr. 44/4.09.2008, cu modificările și
completările ulterioare,
ținând seama de restricțiile stabilite prin H.G. nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
în temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. (a), alin. (3) lit. b), precum
și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN:
Art. 1 – (1) Se convoacă Consiliul local al orașului Milişăuţi în ședință extraordinară pentru ziua
de luni, 17 ianuarie 2022, ora 900, în sala mare a Casei de cultură Milișăuți.
(2) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție,
care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2 – (1) Participarea consilierilor locali la ședința de consiliu se realizează potrivit opțiunii
fiecăruia, prin prezență fizică sau online, în sistem videoconferință, pe platforma Zoom.
(2) Accesul în sala de ședință este permis doar persoanelor care îndeplinesc criteriile legal
intituite, în vigoare la data desfășurării ședinței, în limita numărului de locuri disponibile.
Art. 3 – Secretarul general al orașului asigură convocarea la ședință a consilierilor locali,
comunicarea materialelor înscrise pe ordinea de zi, în format electronic și letric, precum și
aducerea la cunoștință publică a proiectului ordinii de zi.
PRIMAR,
Vasile CĂRARE

Milişăuţi, 11 ianuarie 2022
Nr. 8

Contrasemnează,
Secretar general al orașului,
Viorel Dumitru SEMENIUC

ANEXĂ
la Dispoziția primarului nr. 8/11.01.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței extraordinare a consiliului local din data de 17 ianuarie 2022
1. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor consiliului local din 27.12.2021 și respectiv
28.12.2021
Inițiator: Viorel-Dumitru Semeniuc – secretar general al orașului Milişăuţi
2. Proiect de hotărâre nr. 2/10.01.2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar
înregistrat la data de 31.12.2021, în anul 2022
Inițiator: Vasile Cărare – primarul orașului Milişăuţi
Comisie desemnată pentru avizare: Comisia pentru buget
Documentația privind punctele înscrise pe ordinea de zi se transmite consilierilor locali
atât în format electronic cât și pe suport hârtie.
Cu privire la proiectele de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi se pot formula și
depune amendamente.
PRIMAR,
Vasile CĂRARE

Redactat,
Secretar general al orașului,
Viorel Dumitru SEMENIUC

