
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. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. (a și alin. (5), art. 135 alin. 
(1), art.155 alin. (1), lit. (b   şi alin. (3), lit. (b,  art. 196 alin. (1) lit. (b din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

DISPUN : 
 

Art.1. - Se convoacă Consiliul Local al comunei Rădăşeni, judeţul Suceava în şedinţă 

ordinară pentru data de 27.09.2019, ora 8³º,  în sala de ședințe a Consiliului Local   din cadrul 

Primăriei comunei Rădaşeni, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. - Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor 

locali, în format letric sau electronic, potrivit opțiunilor acestora.  

Art.3. -  Proiectele de hotărâri au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate, 

pe domenii de activitate, din cadrul Consiliului local Rădășeni.   

Art.4. - Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente  asupra 

proiectelor de hotărâri. 

Art.5.  Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului – județul 

Suceava în termenul prevăzut de lege.        

 
PRIMAR, 

                                                              Neculai PERJU       
                                                                                                                       
                                                                                                                      Contrasemnează, 
                                                                                                                    Secretarul comunei, 
                                                                                                                           Ionela IGNIA 
RĂDĂȘENI, 20 septembrie 2019 
Nr. 123 
 

 



 
Anexă la Dispoziţia  nr. 123 din 20.09. 2019 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

 
1. Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal de şedinţă  din  21.08.2019. 

                                 Iniţiator: secretar Ionela IGNIA  
 

2. Proiect de hotărare privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent 
anului 2019. 

                Iniţiator : primar Neculai PERJU 
 

      S-a  solicitat aviz de la Comisia de specialitate a Consiliului Local Rădăşeni pentru programe de 

dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, servicii şi gospodărire comunală , protecția mediului și turism . 

 
3. Proiect de hotărare privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 
funcții  al aparatului de specialitate al primarului comunei Rădășeni. 
                Iniţiator : primar Neculai PERJU 
 

      S-a  solicitat aviz de la Comisia de specialitate a Consiliului Local Rădăşeni pentru programe de 

dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 

agricultură, servicii şi gospodărire comunală , protecția mediului și turism . 

 
 
4. Proiect de hotărare privind  aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei  

Sf. Împărați Constantin și Elena  din satul Lămășeni, comuna Rădășeni, județul 
Suceava. 

                Iniţiator : primar Neculai PERJU 
 

      S-a  solicitat aviz de la Comisia de specialitate a Consiliului Local Rădăşeni pentru învățământ, 

sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii. 

 
5. Diverse. 

 

PRIMAR, 

                                                               Neculai PERJU 

                                                                                                          Redactat, 
 

                                                                                                            Secretarul comunei, 
                                                                                                                        Ionela IGNIA 
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