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Anexa 

la Dispozitia nr. 53./22.09.2022 

INVITATIE 

Stimati consilieri locall 
, In temeiul art. art. 133 alin. (1) lit."a" din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei 

nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ cu modificarile ?i completarile ulterioare , 
Primarul comunei Rebra , va invita sa participati fizic la $edinta ordinara a Consi liului Local 
Rebra, care va avea loc 7n Sala de $edinte a Primariei Joi 29.09.2022, ora 1900 , cu urmatorul 
proiect de ordine de zi inregistrat cu nr. 830 din 22.09.2022: 

Proiectul ordinii de zi, 
A ce/ei de-a 12-a sedinta, din eel de-a/ optulea mandat al Consi/iului Local REBRA 

1. Aprobarea procesului-verbal al $edintei anterioare. 
2. rntrebari, interpelari $i raspunsuri. 
3. Proiect de hotarare nr. 14, privind aprobarea instalarii statiilor de incarcare aferente 

proiectului "Modernizarea transportului public prin achizitia de mijloace de transport 
nepoluante - minibuze electrice" in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilienta 2021-
2026 

4. Proiect de hotarare nr. 15,privind rectificarea bugetului local al comunei Rebra; 
5. Proiect de hotarare nr. 16,privind alegerea pre?edintelui de $edinta; 

comisiile de specialitate sesizate spre avizarea consultativa a proiectelor de 
hotarari. 

1. Comisia economica pentru buget-finante, administrarea domeniului public si privat al 
comunei, agricultura, urbanism si amenajarea teritoriului, protec\ia mediulu i si turism, 
servicii si comef1. 

2. Comisia juridica si de disciplina, pentru administratia publica locala, apararea ordinii si 
lin i~tii publice ,relatii cu cetatenii 

La aceste materiale puteti sa formulati amendamente ,la proiectele de hotarari ale 
Consiliu lui Local inscrise in proiectul ordinii de zi $i sa le transmiteti secretarului general personal 
sau la adresa de po$ta electronica rebraprimaria@vahoo.com. 

Cu deplina colegialitate, 
Primar, 

~TE FAN DANC1i. 627 aJin. (1) din Codul administrativ, 

autenticitapi si forta juridica a acestui act 

semnitura persoanei competente fart 
a,ficarea vreunui sigiliu . ..__ __ _ 




