
R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA BATRANA
PRIMAR

D  I S P O Z I T I A   Nr . 1/2021

privind  convocarea în şedinţă ordinară  a Consiliului Local al  comunei Bătrâna pentru data de
26 IANUARIE  2021  ora 1000

               Primarul comunei Bătrana, Judeţul Hunedoara;
               Avand in vedere referatul cu nr.5/18.01.2021 emis de compartimentul financiar 
contabil-juridic  din care rezulta necesitatea emiterii dispozitiei privind convocarea în şedinţă 
ordinară  a Consiliului Local al  comunei Bătrana pentru data de  26 IANUARIE 2021 ora 10
               In temeiul prevederilor art.133 alin (1)  , art.134 alin(1)  lit “a”şi art.196 alin (1) lit.”b”
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

D I S P U N E :

             Art.1. .-Se convoacă Consiliul Local al comunei Bătrana în şedinţă ordinară , pentru data
de  26 ianuarie 2021 ora 10  00,care va avea loc în sala de şedinte a Consiliului Local  Bătrana , 
cu  ordinea de zi prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2.-Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de secretarul comunei
Batrana.
            Art.3.-Prezenta dispoziţie poate fi atacată la instanţă în condiţiile Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004,cu modificările şi completările ulterioare.
            Art.4. Prezenta  dispoziţie  se  comunică  :  Instituţiei  Prefectului  judeţul
Hunedoara,primarului comunei Batrana si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul
primariei. 

                         Bătrâna la  19 ianuarie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu                                                                       

                    

          CONTRASEMNEAZA,
Secretar  general,  



Anexa la Dispozitia
Nr.1/2021

PROIECT ORDINE DE ZI:

          1.Proiect de hotarare privind aprobarea valorificarii masei lemnoase din fondul forestier 
al comunei Batrana,judetul Hunedoara,in anul 2021

         2.Proiect de hotarare privind mentinerea salariilor de baza pentru functionarii publici si 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana in 
anul 2021 la nivelul lunii decembrie 2020

        3.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada d 3 luni

        4.Diverse

          Proiectele  de hotarari  sunt  insotite de urmatoarele materiale: referat de aprobare semnat 
de initiator,referat de specialitate a compartimentului  de resort si avizul cu caracter consultativ  a
comisiei de specialitate care sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format hartie alaturi de 
invitatie.
         Comisia de specialitate careia i-au fost trimise  spre avizare proiectele de hotarari este:  
comisia pentru administratie publica locala,juridical,apararea ordinii si linistii publice,a 
drepturilor cetatenilor pentru proiectele de hotarari prevazut la punctele nr.1,2 si 3 
          Totodata va informam ca  la sediul primariei comunei Batrana se pot  formula si depune 
amendamente asupra proiectului de hotarare mai sus mentionat.

                         Bătrâna la 19 ianuarie 2021

PRIMAR,
Herciu Radu                                                                                           

          CONTRASEMNEAZA,
Secretar general,  




