
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

                             COMUNA RĂDĂŞENI 

- PRIMAR - 

 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea consilierilor locali în sedinţă ordinară 

 
 

 
          Neculai PERJU, primarul comunei Rădăşeni, judeţul Suceava; 
 
          În temeiul prevederilor art. 39 alin. (1) şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 a 
administraţiei publice locale, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

DISPUN : 
 

         Art.1. -  Se convoacă Consiliul Local al comunei Rădăşeni, judeţul Suceava în şedinţă 
ordinară care va avea loc la sediul Consiliului Local Rădaşeni, la data de 28.06.2019, ora  9ºº, 
cu următorul proiect al ordinei de zi: 
 

1. Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal de şedinţă  din  07.06.2019. 
                                 Iniţiator: secretar Ionela IGNIA  
 

2.   Proiect de hotărare privind  acordarea ,,Diplomei de Aniversare"  şi a unui 
premiu în valoare de  200 lei, celor 13  familii din comuna Rădăşeni care au 
împlinit  50 de ani de  căsătorie  . 

                 Iniţiator : primar Neculai PERJU 
 
3.  Proiect de hotarare  privind  organizarea Festivalului  “Hora Rădăşenilor”,   

Editia a VII-a şi alocarea sumei de 40.000 lei pentru  desfaşurarea  evenimentului  
din bugetul  local al comunei Rădăşeni  de la capitolul  ,,Cultură”. 
                 Iniţiator : primar Neculai PERJU 
 

4. Proiect de hotarare  privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2019. 
         Iniţiator : primar Neculai PERJU 
 

5.  Proiect de hotarare  privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei  
Sf. M. Mc. Mercurie și Ecaterina  din satul Rădășeni 

                   Iniţiator : primar Neculai PERJU 
 
6. Proiect de hotărare privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei  

Sfinții Apostoli Petru și Pavel din satul Rădășeni 
            Iniţiator : primar Neculai PERJU 
 

7. Proiect de hotărare privind  aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei  
Adormirea Maicii Domnului  din satul Lămășeni 
            Iniţiator : primar Neculai PERJU 



 
 

8. Proiect de hotărare privind  aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei  
Nașterea Maicii Domnului  din satul Pocoleni 
            Iniţiator : primar Neculai PERJU 
 
 

             9.. Diverse. 
 
           Art. 2.-  Secretarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.  

 

 

PRIMAR, 

                                                              Neculai PERJU       
                                                                                                             Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                Secretarulul comunei, 
                                                                                                                        Ionela IGNIA 
 
 
Rădăşeni, 21.06.2019 
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