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DISPOZITIA nr.6l din 17.02.2020
privind convocarea Consiliurlui Local Scoar{a in qedinfl extraordinarl de indatl pentru

data de 20.02.2020

Primarul comunei Scoarfa d-nur stamatoiu Ion-Grigore
in temeiul art.l33, alin.(2), lit.a, art.l34,alin.(l),lit.a), alin.(4) si (5), art.196, alin.(l), lit.b) din

ordonanla de lJrgenlr a Guvernului nr.57lz0l 9 privind codul Administrativ,
Avand in vedere refl;ratul doamnei Isdrariu Maria - gef Birou Financiar - Contabilitate in cadrul

aparatului de specialitarte al primarului Comunei Scoarla

DISPUN:

Art'1 Se convoacd Consiliul Local al comunei Scoarla, in gedinla extraordinard de indat6 pentru
data de 20'02.2020, oril 14,30 care va avea loc in Sala de $edin!e, corp B a primariei Comunei Scoarla,
str'Principala, nr.83, s:rt Scoarla, C)omuna Scoar{a, Jude}ul Gorj, cu urmdtoarele materiale inscrise pe
proiectul ordinii de zi prevdzut in A.nexa la prezenta Dispozilie care face parte integrantd din aceasta.

Art'2 Materialele in,scrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul primdriei Comunei
Scoarla - Birou Secretar General al UAT Scoarla qi sunt qi inm6nate consilierilor locali in mapa de
;edinla.

Art'3 Proiectele de hotdrdre se avizeazd, de cdtre comisiile de specialitate din cadrul Consiliului
Local al comunei Scoa.rla conl'orm anexei menlionate la art.l.

Art'4 Membrii Consiliului Loc:al al Comunei Scoarla sunt invitali sa formuleze 9i sa depu,a
amendamente asupra proiectelor de hotar6ri.

Art'5 Prezenta dispozi{ie se poate contesta de cei intresa{i la instan{a competentr, in termenul
prevdzut de lege.

Art.6 Prezenta dispozilie se comunicd:
- Primarului Comunei ScoartaL:

- lnstitutiei Prefectului Judetului Corj;
- Compartimentului Relalii Publice in vederea aducerii la cunoqtiinfa locuitorilor Cc,munei

Scoar{a prin mass-media, prin afi;are pe pagina de internet a unitdlii administrativ - teritoriale
sau prin orice alt mijloc de publicitate.
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Anexa la Dispozilia nr.6112020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a gedinlei extraordinare de indatd a. Consiliului Local al Comunei Scoar{a, convocatd in qedin!6 pentru

data de 20.02.2020, ora 14,30

l.Proiect de hotirdre: privind apnobarea bugetului local al Comunei Scoarla pentru anul 2020
iniliator - Primar Stamatoiu Ion-Grigore;

Spre avizare Comisiilor de Specialitate:
Comisia pentru inv6(iimdnt, S[ndtate gi Familie, activitili social - culturale, culte, muncd qi proteclie

social6, proteclie copii, tineret qi sport: - punctul 1;

Comisia pentru activit6ti econornico-llnanciare, amenajarea teritoriului gi urbanism, agriculturd,
protecjia mediului ;i turism: - punctul 1;

Comisia Juridici si d,e Disciplina: - punctul l;
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