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DISPOZITIA

Nr.65

Din 9 iunie Z02t

Privind convocarea consiliului Local al comunei Augeu in qedinfi ordinarr

Avdnd in vedere prevederile art. r33 alin.(l), art. r34 alin.(l) rit.a), arin.(2),alin'(3) lit'a) qi alin.(5) din ordonanla de urgenfd *.'iiizotgprivind codul administrativ,cu modific[rile qi completdrile ulterioare,
rnbaza prevederilot art. 196 alin (1) lit.b) din ordonanla de urgenld w. 5712019privind codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
Primarul Comtmei Augeu,

DISPUNE:

Art'l - Se convoaca consiliul Local al comunei Augeu in gedint[ ordinar6 la datade 17 iunie 2021, ora I500 ra sediul primlriei c"*;;;iA;;"r.
ArL 2 - Proiectul ordinii de zi a qedinlei ordinare a consiliului Local al comuneiAuE eu constituie anexd la pr ezenta di spozilie.
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Art. 3 - Materialele inscrise pe ordinea de
locali in format fizic qi online.

Art. 4 - Proiectul de hotdrdre a fost transmis spre avizare
din cadrul Consiliului Local al Comunei Auqeu.

^ - 
Art' 5 - Se pot formula qi depune arnendamente in condiliile art. 13g alin.(l2) dinordonanla de urgenld nr. 57l20ig privind codul administiativ, cu modificdrile qicompletdrile ulterioare

Art. 6 - Prezenta dispozilie se comunicd cu:
- Institulia Prefectului - Jude{ul Bihor,
- Afiqaj public,
- Dosarul de evidenld ar dispoziliilor primarului comunei,
- Dosarul qedin{ei consiliului local.
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zi sunt puse la dispozilia consilierilor
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Comisiilor de speqialitate
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JUDETUL BIHOR
COMUNA AU$EU

CONSILIUL LOCAL

Localitatea AUgEU, nr.32,Cod poqta I 417 025
cod Fiscal 43904gg, Telefon: Lzsg t 447 036, F ax: 02sb t 447 07 s

E -mail: primaria.auseu@cjbihor.ro, Web : vrww.auseu.ro

AnexI la Dispozifia Primarului Comunei Auqeu nr. 65 din 9 iunie 2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A$EDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI AU$EU DIN DATI DE lT IUNIE ZOiT,_ON.q. 15,*

1. Proiect de hot[rdre privind rectificarea bugetului local de venituri qi cheltuieli
al comunei Auqeu pe anul 2021.

2. Proiect de hotdrdre privirid aprobarea utiliz5rii excedentului Bugetului local,
sursa A de finanfare, aferent anului 2020 in anu|20Zl,

3. Proiect de hot[rdre privind majorarea in anul 2022 cu SO0% a impozitului
pentru terenurile neingrijite din intravilan de pe ruzatJAT COMI-rNA AU$E{J qi care
au front la drumurile publice modernizate.

4. Proiect de hotlrdre privind stabilirea situaliilor deosebite pentru care se acord[
ajutoare de urgenf6 din bugetul local.

5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea num5rului qi cuantumului lunar al
burselor elevilor din unit6file de invaramant preuniversiiar de stat de pe raza
administrativ teritoriald a comunei Auqeu pentru semestrul al Il-lea al anului qcolar
2020 -202t.

6. Diverse.

Comisia pentru programe de tlezvoltare economico-sociald, buget -finanle,
administrarea domeniului public si privat, agriculturd, gospoddrii co-munald,
servicii Si comer!: punctul I, punctul2 Ei punctui 3,

- Comisia pentru administralie publicd locald, juridicd, apdrarea ordinii silinistii publice, a drepturilor cetdyenilor: punctul 4,

Comisia pentru tnvdlitmdnt,
sportive Si de ogrement: punctul S.

culturd, proteclie sociald, activitdli

SECRET.
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