
 
 
 
R O M Â N I A  
JUDEŢUL MUREŞ 
PRIMARUL COMUNEI PETELEA 
 
 

 

DISPOZIŢIA  Nr.  149  / 2021 
privind convocarea Consiliului Local Petelea 

 
 
 

           Primarul Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei, 
 Pentru rezolvarea treburilor publice ale Comunei Petelea; 
 În baza art. 134 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Petelea 
aprobat prin H.C.L. nr. 6/2021 
 În temeiul art. 133 alin. (2) lit.a), art.134, 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 joi, 24 iunie 2021, ora 12.00, la Sala de şedinţe a Consiliului Local Petelea. 

 
Art.2. Şedinţa va fi publică, se va desfăşura cu participare fizică şi va avea proiectul de 

ordine de zi conform anexei, parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
 
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a acestei dispoziţii se însărcinează secretarul general al 

comunei Petelea. 
  
    Petelea, 17.06.2021 
 
 

  PRIMAR, 
           Pădurean Sorin-Pompei 
        Avizat pentru legalitate,                         
                                                    Secretar general, Moldovan Mihai 



Anexa la Dispoziţia nr. 149/2021 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA PETELEA 
 

CONVOCATOR 
 

Stimate domnule consilier local, 
În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, primarul comunei Petelea vă invită 
la şedinţa ordinară a consiliului local care va avea loc în sala de şedinţe a primăriei, în data de 
24.06.2021, la ora 12.00, cu următorul proiect de ordine de zi: 

Proiectul ordinii de zi a celei de-a 10-a şedinţă din al şaselea mandat al consiliului local: 
 

 1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 26.05.2021 
  
 2. Proiect de H.C.L. nr. 31/17.06.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a 
scrisorii de garanţie pentru garantarea avansului la proiectul „Asfaltare infrastructură rutieră de 
interes local în comuna Petelea, judeţul Mureş”. 
 Iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei 
 Raport: compartimentul urbanism, investiţii  
 Aviz comisie: toate 
  
 3. Proiect de H.C.L. nr. 32/17.06.2021 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie a 
bugetului local al Comunei Petelea pe anul 2020 
 Iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei 
 Raport:  compartimentul financiar-contabil 
 Aviz comisie: toate 
  
 4. Proiect de H.C.L. nr. 33/17.06.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
şedinţele Consiliului local al comunei Petelea în perioada 1.07.2021-30.09.2021 . 
 Iniţiator: primar-Pădurean Sorin-Pompei 
 Raport: secretar general 
 Aviz comisie: toate 
   

Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se pun la dispoziţie, în format electronic, prin 
aplicaţia WhatsApp şi pe site-ul www.primariapetelea.ro, secţiunea Consiliul local\şedinţe. 

Vă invităm să formulaţi amendamente la proiectele de hotărâri ale consiliului local înscrise în 
proiectul ordinii de zi şi să le transmiteţi secretarului general,  până la data şedinţei, fizic sau la 
adresa de poştă electronică petelea@cjmures.ro. Modelul formularului de amendament se pune la 
dispoziţie, în format electronic, editabil, prin aplicaţia WhatsApp şi pe site-ul 
www.primariapetelea.ro, secţiunea Consiliul local\şedinţe. 

 
 
  Cu deplină colegialitate, 
  Primar,       Secretar general, 
  Pădurean Sorin-Pompei    Moldovan Mihai 


