
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 24.04.2018, ora  9ºº, 
cu următorul proiect al ordinei de zi: 
 

1. Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal de şedinţă  din  27.03.2018. 
Iniţiator: secretar Ionela IGNIA 

2. Proiect de hotarare  privind rectificarea  bugetului local  de venituri şi cheltuieli 

aferent anului 2018. 

                   Iniţiator : primar Neculai PERJU 
3. Proiect de hotarare  privind aprobarea  contului trimestrial de execuţie a 

bugetului local de venituri şi cheltuieli la data de 31 martie 2018 
                       Iniţiator : primar Neculai PERJU 

4. Diverse. 
 

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

 

PRIMAR, 

                                                              Neculai PERJU                             
                                                                                                         Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                            Secretarulul comunei, 
                                                                                                                        Ionela IGNIA 
Rădăşeni, 18.04.2018 
Nr. 71 
 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA RĂDĂŞENI 

- SECRETAR – 
 Nr.  2515  din 18.04.2018 

 

Către,            

                                          d-l consilier                
 
                 Prin Dispoziţia nr. 71 din 18.04.2018, Consiliul local al comunei 
Rădăşeni a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de 24.04.2018, ora 
9ºº care va avea loc la sediul Consiliului local Rădăşeni şi la care sunteţi invitaţi 
să participaţi şi dumneavoastră. 
 
        Şedinţa are următorul proiect al ordinei de zi : 
 

1. Prezentarea spre aprobare a procesului-verbal de şedinţă  din  27.03.2018. 
Iniţiator: secretar Ionela IGNIA 

2. Proiect de hotarare  privind rectificarea  bugetului local  de venituri şi cheltuieli 

aferent anului 2018. 

                   Iniţiator : primar Neculai PERJU 
3. Proiect de hotarare  privind aprobarea  contului trimestrial de execuţie a 

bugetului local de venituri şi cheltuieli la data de 31 martie 2018 
                       Iniţiator : primar Neculai PERJU 

4. Diverse. 

 
 
                  În cazul în care sunteţi în imposibilitatea de a asigura prezenţa la 
şedinţă, vă rugăm să ne informaţi în timp util. 
 
 

SECRETAR, 

Ionela IGNIA 
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