ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
PRIMAR

Anexă la Dispoziția
primarului nr.110/23.06.2020
Nr.3995/23.06.2020
INVITAȚIE
Stimate dle/dnă consilier local_______________
În temeiul art.133 alin.1 şi art.134 alin.1 lit.a,alin.2,alin.3 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă
nr.57/2019 privind Codul administrativ, primarul Comunei Izvoarele Sucevei, Mihail
MECHNO, vă invită la ședința ordinară a Consiliului Local care va avea loc în sala de ședințe
a sediului Primăriei comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava , în data de 29 iunie 2020,
la ora 10.oo, cu următorul proiect de ordine de zi:

Proiectul ordinii de zi
a celei de-a 57-a ședință din cel de-al 7 -lea mandat al Consiliului Local
1.Supunerea spre aprobare a procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului Local care a avut loc pe data 27 mai 2020,cf. prevederilor art.138 alin.15 din
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Iniţiator:JURAVLE Cătălina – secretarul general al UAT;
2. Proiect de hotărâre nr.3396/19.05.2020.2020 privind completarea Anexei la
Hotărârea Consiliului Local nr.26/18.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de
salubrizare al Comunei Izvoarele Sucevei, județul Suceava- proiect transmis Comisiei de
specialitate nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, activități economicofinanciare,administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură,amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, în vederea emiterii avizului consultativ.
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;
3.Proiect de hotărâre nr.3987/23.06.2020 privind rectificarea bugetului local, de
venituri și cheltuieli, pentru annul 2020-proiect transmis Comisiei de specialitate nr.1 pentru
programe de dezvoltare economico-socială, activități economico-financiare,administrarea
domeniului public și privat al comunei, agricultură,amenajarea teritoriului și urbanism,
protecția mediului și turism, în vederea emiterii avizului consultativ.
Iniţiator: Mihail MECHNO - primar;

4. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
5.Diverse.
Anexat invitației regăsiți materialele aferente ședinței Consiliului Local. Puteți să
formulați amendamente la proiectele de hotărâri ale Consiliului Local înscrise în proiectul
ordinii de zi și să le transmiteți secretarului general la adresa de poștă electronică
primariaizsv1@yahoo.com .

Cu deplină colegialitate,
Secretar general al UAT,
Cătălina JURAVLE
Notă: având în vedere starea de alertă decretată cf.HGR nr.476/16.06.2020,
convocarea consilierilor locali se face telefonic și prin orice mijloace de comunicare
electronice.

3

