ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
PRIMAR
DISPOZIŢIA Nr. 174
privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară

Primarul comunei Ciocani, Călin Gheorghe;
Având în vedere necesitatea întrunirii Consiliului local în şedinţă ordinară ;
În conformitate cu prevederile art. 133 alin 1 , art. 196 alin 1 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ; cu modificările și completările ulterioare;
DISPUN
Art.1 Se convocă Consiliul local al comunei Ciocani în şedinţă ordinară, în data de 29.06.2022,
ora 10,00, în sediul Primăriei comunei Ciocani, având următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ciocani
pentru anul 2022 – luna iunie ‐ inițiator primarul comunei Ciocani , dl. Călin Gheorghe;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar de la bugetul local al comunei Ciocani pentru unitățile de cult
aparținând cultelor religioase recunoscute în România ‐ inițiator primarul comunei
Ciocani , dl. Călin Gheorghe;
Comisia juridică, de disciplină, pentru activităţi economico-financiare, Comisia pentru
agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, mediu și turism și Comisia pentru pentru activități
social-culturale , culte, învățământ, sănătate și familie , pentru muncă și protecție socială, protecție copii,
tineret și sport vor putea depune avize și formula amendamente la proiectele de hotărâre.
Art. 2. Un exemplar din prezenta se va comunica Instituției Prefectului Vaslui pentru verificarea
legalității și va fi afișată pentru luare la cunoștință .
Art. 3 Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim , prin
prevederile prezentei dispoziții , poate solicita , în termen de 30 de zile de la data comunicării actului ,
revocarea , în tot sau în parte a acestuia de către organul emitent sau se poate adresa instanței de
contencios administrativ competentă, conform prevederilor Legii nr. 554/2004 ,Legea contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
22.06.2022
Primar,
Călin Gheorghe
Contrasemnează,
Secretar general, Abaza Iosefina

