
                                                                   
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

DISPOZIŢIE 
cu privire la convocarea consiliului local 

                                                         în ședință ordinară 

 

  In temeiul prevederilor art. 133 aliniatul 1 ,art.134 aliniatul 1 litera”a” şi art.196  aliniatul 1 

litera „b”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

  Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş,emite prezenta ; 

 

                                                   D I S P O Z I Ț I E : 

 
  Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă în şedinţă 

ordinară în ziua de  27 decembrie 2021, ora 10.00 conform  documentului de convocare anexat,în vederea dezbaterii și 

aprobării următoarelor proiecte de hotărârii;   
1. Proiect de hotarâre cu privire la însuşirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public  și 

privat  al comunei . 
- Inițiator Primarul comunei 

2. Proiect de hotarâre cu privire la  aprobarea REGULAMENTULUI de organizare și funcționare a  
POLIȚIEI LOCALE  

- Inițiator Primarul comunei 
3.Proiect de hotarâre privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al 

Comunei Băița de sub Codru. 
 - Inițiator Primarul comunei 

           4. Proiect de hotarâre cu privire la redefinirea  denumirilor comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate ale consiliului local 
- Inițiator Primarul comunei 

           5. Proiect de hotarâre de aprobarea a regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termen-
ele și circulația proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului local al comunei Băița de sub Codru 

 - Inițiator Primarul comunei 

       6. Proiect de hotarâre privind aprobarea STATUTULUI comunei Băița de sub Codru 
      - Inițiator Primarul comunei 
7. Proiect de hotarâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Băița de sub Codru pe anul 

2021 ,efectuat prin dispoziția nr. 103/21.12.2021 a primarului comunei .  
       - Inițiator Primarul comunei 

8.Întrebării şi interpelări. 

9.Probleme curente 

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija  
secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul admi-
nistrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate. 

      

            PRIMAR 
 

      DUMUŢA  AUREL 
 

 

Băiţa de sub Codru                          CONTRASEMNAT  

La 22.12.2021                                                            pentru legalitate   

                                                                Secretarul General al  Comunei 

                                   Traian Dragos 

Nr.105 


