
ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA ATEL

PRIMAR

DISPOZITIA Nr. l4'9 12021

privind convocarea Consiliului Local z.ltel in sedinta ordinara

la data de 02 noiembrie 2021

Aldea Ioan-Ovidiu, primar al comunei Atel, judetul Sibiu,

In temeiul art. I33, 134 alin.2, alin.S, afi. I55, alin.1, lit.b, alin 3,lit.b, precum si ale art. 196

alin.(l) lit.b) din O.U.G. m. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile

ulterioare.

DISPUNE:

ART. 1. Se convoaca Consiliul Local Atel in sedinta ordinara ce va

noiembrie 2021, ora 09:00 in sala Caminului Cultural "George Cosbuc"

ART. 2. Ordinea de zi este prevazuta in anexa nr 1 care face parte

dispozitie.

avea loc la data de 02

Atel, nr. 92.

integranta din prezenta

ART. 3. Secretarul general al comunei Atel, judetul Sibiu va asigura procedurile de convocare a

Consiliului Local Atel in conditiile prevazute de lege, pentru sedinta din data de 02 noiembrie202l.

Emisa in Atel la <lata de 28 octombrie 2021.

PRIMAR,

Ioan-Ovidiu ALDEA
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CONTRASEMN

Prezenta dispozitie a fost difi.zata astfel: I ex.Institutiei Prefectului; I ex.dosar sedinta; I ex.dos.dispozitii ;l ex. primar;l ex. Afisaj.
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ANEXA nr. I la Dispozitia nr. 149 din 28.10.2021.

privind convocarea Consiliului Local Atel in sedinta ordinara

Ia dsta de 02 noiembrie 2021

ORDINE DE ZT z

l.-Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului qi numdrului de burse acordate elevilor

din invdflmdntul preuniversitar de stat din comuna Atel, judelul Sibiu, aferente semestrului I, din anul

qcolar 2021-2022.

Initiator : primarul comunei .

2.-Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general estimative qi a depunerii cererii

de finanfare prin Programul nalional de investilii ,,Anghel Saligny"a obiectivul de investilii ,,Refea

de canalizare menajerd in localitatea Dupuq, Comuna Ajel, judelul Sibiu"

Initiator : primarul comunei

3.-Proiect de hotarare pentru aprobarea Cererii de Frnanfare qi a Devizului general

pentru obiectivul de investilii ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMLINA
ATEL, JUDETUL SIBIU"

Initiator : primarul comunei

4. - Rezolvara cererilor.

5. - Diverse

PRIMAR. CONTRASEMN ZA,
SECRETAR GE

Ioun-Ovidiu ALDEA Gheorghe


