
R O M Â N I A  

JUDEŢUL MUREŞ 

PRIMARUL COMUNEI PETELEA 
 

DISPOZIŢIA  Nr.   512  / 2019 
privind convocarea Consiliului Local Petelea 

 

           Primarul Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei, 

 Pentru rezolvarea treburilor publice ale Comunei Petelea; 

 În baza art. 133-134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 În temeiul art. 134 al.(1) lit.a), art.155 al.(1) lit.e), art.196 al.(1) lit.b) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emit prezenta: 
 

D I S P O Z I Ţ I E: 
 

Art.1. Se convoacă membrii Consiliului Local al Comunei Petelea, în şedinţă ordinară în 

data de marţi, 17 decembrie 2019, ora 16.00, la Sala de şedinţe a Consiliului Local Petelea. 
 

Art.2. Şedinţa va fi publică şi va avea următoarea ordine de zi: 

1.  
Proiect H.C.L. privind rectificarea bugetului local al Comunei Petelea pentru anul 2019 

(iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

2.  

Proiect H.C.L  privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele, taxele locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzile aplicate în anul fiscal 2020 (iniţiator: primar-

Pădurean Sorin-Pompei) 

3.  
Proiect H.C.L.  privind institurea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020, în comuna 

Petelea  (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei)  

4.  

Proiect H.C.L. privind alocarea unei sume din bugetul local al Comunei Petelea pentru anul 

2019 către Parohia Ortodoxă Română Habic din Comuna Petelea (iniţiator: primar-

Pădurean Sorin-Pompei)  

5.  

Proiect H.C.L. privind aprobarea a planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă ce se vor efectua de către persoanele majore apte de muncă 

din familia beneficiară a Legii nr.416/2001, pentru anul 2020 

  (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

6.  
Proiect H.C.L.  privind renunţarea la indemnizaţia de consilier local 

(iniţiator: consilier local - Haghymas Alexandru) 

7.  

Proiect H.C.L.  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local 

al comunei Petelea în perioada 1.01.2020-31.03.2020   

  (iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei) 

8.  Alte probleme curente  

  

 Art.3. (1) Materialele de şedinţă sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate în consultarea 

acestora, la biroul secretarului general al Comunei Petelea. 

 (2) Proiecte de hotărâre arătate la art. 1 se trimit spre avizare tuturor comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local Petelea. 

 (3) Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să depună amendamente asupra 

proiectelor de hotărâre, la secretarul general al Comunei Petelea, până la data şedinţei.  

 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a acestei dispoziţii se însărcinează secretarul general al 

comunei Petelea. 

        Petelea, 11.12.2019 

 

  Primar,      Avizat pentru legalitate, 

           Sorin-Pompei Pădurean   Secretar general, 

        Mihai-Ilie Moldovan  
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