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DISPOZIŢIA 
 Nr. 144 din 18 Noiembrie 2022

Privind convocarea Consiliului Local al comunei Obrejița în şedinţă ordinară pentru data
de 24 Noiembrie 2022, ora 09:00.

Primarul comunei Obrejița, judeţul Vrancea,

Având în vedere:
- proiectul ordinii de zi, redactat de către secretarul general al comunei Obrejita;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(2), lit.a) art.134, alin.(1) lit.a) și alin.(3), lit.
a),  art.135,  alin.(1),  art.196 alin.(1)  lit.b)  din Ordonanța de Urgență  a Guvernului  nr.
57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările  și completările  ulterioare,  emite
următoarea,

DISPOZIȚIE

Art.1 (1) Se convoacă  Consiliul Local al comunei Obrejița, judeţul Vrancea, în
şedinţă  ordinară,  în  data  24  Noiembrie  2022,  ora  09:00, la  Căminului  Cultural
“Georgescu Constantin” din comuna Obrejița, județul Vrancea cu proiectul ordinii de zi
prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
         (2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția fiecărui
consilier local în format letric prin înmânare sub semnătură, de către secretarul general al
comunei prin Compartimentul administrativ. 

Art.2 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general al comunei
Obrejița, judetul Vrancea,  persoanelor și instituțiilor interesate.

         

                    
                                                                 

  Anexa nr. 1 

Primar,
Nicu PARDOS

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Andreea-Georgiana STOICA



                                        la Dispoziţia nr. 144 din 18 Noiembrie 2022

           
 PROIECTUL ORDINII DE ZI

 a şedinţei ordinare de Consiliu Local al comunei Obrejița
din data de 24 Noiembrie 2022, ora 09:00

 
I. Proiecte de hotărâri privind:

1.  Aprobarea  organigramei  și  a  statului  de  funcții  pentru  aparatul  de  specialitate  al
Primarului comunei Obrejița, județul Vrancea.
Iniţiator: primar, Pardos Nicu
                                   
2. Aprobarea  Planului  de  lucrări  de  interes  local  ce  se  vor  realiza  pe  raza  comunei
Obrejița de către una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de
ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2023.
Iniţiator: primar, Pardos Nicu

3. Aprobarea  execuției  bugetului  local  al  comunei  Obrejița,  județul  Vrancea  pentru
trimestrul III al anului 2022.
Iniţiator: primar, Pardos Nicu

4. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de
investiții ”Construire cameră mortuară în comuna Obrejița, județul Vrancea”.
Iniţiator: primar, Pardos Nicu

5. Propunerea de rectificare a bugetului local al Comunei Obrejița, Județul Vrancea.
 Iniţiator: primar, Pardos Nicu
    

II. Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali.

    

Contrasemnează,
Secretar general al comunei,
Andreea-Georgiana STOICA

    Primar,
             Nicu PARDOS
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