
România
Judeţul Timiş                                                       
Comuna Nădrag   
Primar

D I S P O Z I T I A   nr.  1 
Din 06.01.2020   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
           Privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag în data de
09.01.2020 ora 1200 . 

           Primarul comunei Nădrag, Judeţul  Timiş;  
           Avînd în vedere prevederile art. 133 alin. (2)  şi art. 134 alin. (1) lit.a  din OUG
nr.57/2019 – Codul administrativ.
           În temeiul art. 196 alin. (1) lit b.  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ;    

D I S P U N  :
          Art. 1. Se convocă de şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag , pentru
data de 09.01.2020 ora 12 00 , cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acoperirii definitire a deficitului bugetului de
venituri si cheltuieli pentru anii precedenti 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  scutirii de la plata majorarilor de intarziere si
penalitatilor  aferente  impozitelor  si  taxelor  locale,chiriilor,redeventelor  si  altor
obligatii la bugetul local,datorate de catre contribuabilii persoane fizice si persoane
juridice  de pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Nadrag pe anul 2020.

3. Diverse.  
    Art.2.  Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziţia consilierilor
locali, la solicitarea acestora, de către secretarul comunei Nădrag. 
    Art  .  3   Proiectele de hotărâre au fost fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local conform domeniului de activitate al acestora.
     Art  .  4   Eventualele amendamente formulate pe marginea proiectelor de hotărâre supuse
dezbaterii pot fi depuse la secretarul comunei Nădrag pînă la ora de convocare a şedinţei
consiliului local, spre a fi supuse dezbaterii.
   Art.5. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la afişierul primăriei
şi în comună.

         Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică: 
                             -  Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş  
                             -  Consilieri 
                             -  Afişare

PRIMAR
                                                                                                MUNTEAN LIVIU
Avizat secretar general,  
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