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DISPOzITIA Nr.338

Cu prlvire la : convocarca Consiliului local al comunei Fr6nesti, judeillVilea, in
SedinF o<lraordinard de ind# in data de 22.L2.2O21., ora L4oo

PARASCHTV DANIEL FLORTN - PRTMARUL COMUNEI FRANCESE

Avand in vedere referatul secretarului din cadrul primiriel comunei FrAncesti nr. L3204
din data de 21,11212021,, prin care se propune emiterea unei dispozitii cu privire la

convocarea Conslliului Local al Comunei FrAncesti in gedinta extraordinard de indat5 in data
de22.L2.202L gi prevederile art. 133 alin, 2 si art. 134 alin. 1 lit. a) din OUG nr,5712079
privind^Codul administrativ, cu modiflcirile si completSrile ulterioare;

In temeiul art 196 alin. (1) din OUG nr" 571 2019 privind Codul administrativ, cu

modificbrile si completSrile ulterioare, emite urmStoarea :

DrsPozrTIE

Art, 1, (1) Se convoacS Consiliul Local al comunei Fr0ncesti, judetul V6lcea in gedinla
extraordinard de indatS la data de 22.!2.2021,, ora 1400, ?n sala de sedinte din cadrul
Primiriei comunei FrAncesti,

(2) Sedinla consiliului local se va desf5sura cu participarea fizicd a consilierilor locali.
(3) Convocarea va avea in vedere prevederile HG nr, 39412020 privind declararea stdrii

de alertd si mdsurile care se aplicb pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID - 19, modificatS, prevederile Ordinului 3577 din 15.05,2020
privind mSsurile pentru prevenirea contaminHrii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru
asigurarea desf5surSrii activtitii la locul de munc5 in condilii de securitate 9i s6n5tate in
munc5, pe perioada stSrii de alertS, locurile membrilor consiliului local urm6nd a fi
prestabilite corespunzbtor, in vederea respectSrii prevederilor referitoare la distantarea
socialS.

(a) La intrarea in sala de sedlnti se vor pune la dispozitie membrilor consiliului local
dezi nfectanti.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi al gedintei extraordinare este prezentat in anexa care face
parte integranti din prezenta dispozitie,

Aft. 3 Membrii Consiliulul Local al comunei FrAncesti vor primi materialele inscrise pe
proiectul ordinii de zi pe adresa de e-mail sau prin consultarea materialului pe site-ul
institutiei, fiind invitati, totodatS, sd formuleze amendamente.

Aft, 4 Secretarul general al localitbtii va asigura comunicarea prezentei dispozilii
consilierilor locali, o va aduce la cunostint5 publicb prin afisare la sediul primbriei si in
publicare pe siterul institutiei, in monitorul oficial local si o va transmite Institutiei Prefectului

- judetul Vilcea,
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Contrasemneazd,
Secretar General, i
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PRiMAR,
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Anexa la Dispoltia nr.338 |2L,LZ.ZO2L

Prcictul de odine de zi

1. Ptoi(s de hotidre cu privire la Rectificarea bugetului local al Comunei FrSncesti,
pentru anul2027;

( trimis spre avizare comisiei invitimant, Comisiei Economice si Comisiei Administratie
public5 - juridicH ).- Referat de aprobare, proiect de hot5r6re, raport de specialitate, referat,

Initiator Primarul

ContrasemneazS,
Secretar general,

v

V

PRIMAR,


