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DISPOZIŢIA NR. 42/2021
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Suseni în şedinţă extraordinară

	 
	Primarul comunei Suseni, 
	În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit.a), alin. (3) lit. b), alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b),  și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 


DISPUNE:


	Art. 1. Consiliul Local al Comunei Suseni se convoacă în şedinţă extraordinară pe data de 24 februarie 2021 orele 1900.  Ședința se va desfășura în sala de ședință a Consiliului Local din satul Suseni cu Proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.
	Art. 2. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate pe pagina de web a Comunei Suseni, fiind transmise și pe adresele de email ale consilierilor locali, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Suseni.	
(2) Consilierii locali sunt invitați, dacă este cazul să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscrisă pe proiectul ordinii de zi.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează d-na secretar general al localităţii.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică consilierilor locali ai localităţii şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 

Suseni, la 19 februarie 2021	
	

 PRIMAR  					Contrasemnează pentru legalitate
								       SECRETAR GENERAL uat
                     Egyed József				              Kovács Ileana-Éva






Anexă la Dispoziția nr. 42/2021



PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Suseni din data de 24 februarie 2021 ora 1900


Nr. crt.
           Materialele supuse dezbaterii
Inițiator
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu pentru furnizarea apei potabile și a serviciului de canalizare la nivelul comunei Suseni și a  modelului Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Primarul comunei Suseni
-Comisia economico-financiară, amenajarea teritoriului și urbanism
-Comisia de agricultură, protecția mediului și turism
-Comisia de muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, tineret şi sport
-Comisia Social-culturală, culte, învățământ, sănătate și familie
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 89/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al  Comunei Suseni, către S.C. Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Joseni şi Comuna Suseni 

Primarul comunei Suseni
-Comisia economico-financiară, amenajarea teritoriului și urbanism
-Comisia de agricultură, protecția mediului și turism
-Comisia de muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, tineret şi sport
-Comisia Social-culturală, culte, învățământ, sănătate și familie
3.
Probleme curente
Primar



			Primar						  Redactat
		    Egyed József					   Secretar general uat
									    Kovács Ileana-Éva



