
                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

P R I M A R 

DISPOZITIE 
 

privind convocarea Consiliului local al comunei Rebra 
în  ședință ordinara ,  pentru data de  28.05.2020 

 
Primarul comunei Rebra ; 

 Având în vedere: 
- prevederile art.133 alin (1) art,134 alin (1) lit ”a” , alin (2), alin (3) lit (a)  și ale  art. 135 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019,  privind Codul 
administrativ ; 

- Proiectul ordininii de zi înregistrat sub nr. 579 din 21.05.2020, prin care se propune convocarea 
Consiliului local al comunei Rebra pentru data de 28.05.2020, ora 19; 

- In temeiul prevederilor  art.155 alin  (1) lit „e”, art. 196  alin (1)  lit ”b” și  art.197) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019,  privind Codul 
administrativ 

DISPUNE: 
 

Art.1.Se convoacă Consiliul local al comunei Rebra în ședință ordinara pentru data de JOI  ,  
28.05.2020, ora 19.00, în sala de ședințe  la sediul Primăriei comunei Rebra,  cu proiectul ordinii de zi 
prevăzut în  anexa  la prezenta dispoziție , care face parte integrantă din aceasta. 

Art.2.  (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei comunei 
Rebra – Secretarul general al comunei, fiind transmise consilierilor locali, potrivit opțiunii acestora 

(2) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului 
local al comunei Rebra în baza competențelor acestora, conform Anexei menționate la art. 1. 

(3) Membrii Consiliului Local al comunei Rebra, sunt invitați să formuleze și să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâri 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al comunei si 

se va comunica cu: 
- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa - Năsăud; 
- Consilierii locali. 

.PRIMAR, 

STEFAN DANCI 

 

 

    NR.24 
 Din  21.05.2020 
                                                                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                                                                      Secretar general      

                                                                                                                        Vasile  Călini  

 

 

 

                                                                                                                           



                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

P R I M A R 

   SECRETAR GENERAL 
Nr. 579 din 21.05.2020 

Anexa la Dispoziția  
Primarului comunei Rebra 

Nr. 24 din 21.05.2020 
 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 
 
 
 

privind convocarea Consiliului local al comunei Rebra 
în  ședință ordinara ,  pentru data de  28.05.2020 

                                    
                                                                                       

1. Proiectul de hotărâre  privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale, a mandatului de consilier local  al lui Bachiș Ștefan 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului  de venituri si cheltuieli a  al  comunei 
Rebra. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii contului anual de execuție al bugetului 
local   al comunei Rebra pentru anul 2019. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Rebra pe 
trimestrul I anul 2020.  

6. Informare  trimestrială  al aleșilor locali, privind problemele ridicate la întâlnirea cu 
cetăţenii; 

 

Comisiile de specialitate sesizate  spre avizarea consultativă a proiectelor de hotărâri: 
 

a)  Comisia economica pentru buget-finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
urbanism si amenajarea teritoriului, protectia mediului si turism, servicii si comert 
 

 

b) Comisia juridica si de disciplina, pentru administrația publica locala, apărarea ordinii si liniștii publice ,relații cu  
cetățenii 

 
 

    Redactat, 
Secretar general, 

CĂLINI VASILE 
 

 

 



                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 

P R I M A R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Comisia juridica si de disciplina, pentru administrația publica locala, apărarea ordinii si 

liniștii publice ,relații cu cetățenii 
d) Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și 

protecție socială ,protecție  copii tineret și sport 
 

 

 

 

 

 

 


