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D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului local Griviţa în şedinţă extraordinară 

 

 Având în vedere prevederile art. 133, art. 134, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

Primarul comunei Griviţa, emite prezenta dispoziţie. 

 

 Art. 1. - Se convoacă Consiliul local Griviţa, în şedinţă extraordinară pe data de 16.03.2020, 

ora 15
00

, la sediul Consiliului local al comunei Griviţa, cu următorul proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alipirii unor teren aparţinând domeniului public al 

comunei Griviţa. 

Iniţiator: primar Alina-Iuliana Munteanu. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de pe raza UAT Griviţa pentru anul şcolar 2020-2021. 

Iniţiator: primar Alina-Iuliana Munteanu. 

Art. 2. - Proiectele de hotărâre vor fi avizate de următoarele comisii de specialiate ale 

Consiliului local Griviţa: 

- Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială,cultură şi culte, juridică şi 

drepturile cetăţenilor; 

- Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei; 

- Comisia pentru agricultură, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia 

mediului şi turism. 

Art. 3. – Proiectele de hotărâre sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format scris, prin 

grija secretarului general al comunei. 

Art. 4. – Consilierii locali pot să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de 

hotărâri  înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art. 5. - Cu ducere la îndeplinire a convocării consilierilor, răspunde Vătafu Bogdan-

Constantin – secretarul general al comunei. 

Art. 6. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul legal, prin grija secretarului 

general al comunei, instituţiilor abilitate şi persoanelor interesate. 

 

    Primar                     Avizat pentru legalitate 

   Alina-Iuliana Munteanu                                                                 Secretar general  

                                                                       Bogdan-Constantin Vătafu 
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