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ROMÂNIA 
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Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA 
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA 

 

 

DISPOZIȚIE 
privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Sărata pentru ședință extraordinară 

 

Primarul comunei Sărata, județul Bacău; 
Având în vedere: 

− prevederile art.22 alin.(2) lit.a) și ale art.23 alin.(1) lit.a) și alin.(8) lit.a) din Regulamentul 
de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Sărata, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Sărata nr.29 din 28.05.2021; 

− prevederile art.133 alin.(2) lit.a), ale art.134 alin.(1) lit.a), alin.(4) și alin.(5) și ale art.135 
alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare ;  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  
 

DISPUN: 
 

Art. 1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al comunei Sărata, județul Bacău , pentru 
ședință extraordinară în data de  12 octombrie 2022 , începând cu ora 1300. 
Art. 2. Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, prin intermediul aplicației ”Zoom” 
sau conferință telefonică. 
Art. 3. Proiectul ordinii de zi constituie anexa care face parte integrantă din prezenta 
Dispoziție. 
Art. 4. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor locali 
în format electronic, împreună cu proiectul ordinii de zi. 
Art. 5. Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâre 
sunt cele indicate în proiectul ordinii de zi. 
Art. 6. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente de fond sau de 
formă asupra proiectelor de hotărâre. 
Art. 7. Prezenta dispoziție se va comunica Instituției Prefectului – Județul Bacău și va fi 
adusă la cunostință publicului prin afișare în eticheta Monitorul Oficial Local – subeticheta 
Dispozițiile autorității executive - pe site-ul  Primăriei www.comuna-sarata.ro 

 
 

 PRIMAR,           Contrasemnează, pentru legalitate 

 Irina Argatu                    Secretarul general al comunei Sărata, 

                          Cristina  Sandu  
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Anexa la Dispoziția Primarului comunei Sărata nr.97 din 12.10.2022 
 
 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 12.10.2022 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi: Iniţiator Comisiile de specialitate 
cărora le-a fost trimis spre 

avizare proiectul de hotărâre 

1 
Proiect de Hotărâre nr. 62 din 12.10.2022 privind rectificarea bugetului local al 

comunei Sărata, județul Bacău, pe anul 2022 

Primar,  

Argatu Irina 

Toate comisiile de specialitate 

2 
Proiect de Hotărâre nr.63 din 12.10.2022 privind aprobarea contului de execuție a 
bugetului local al comunei Sărata pentru trimestrul III 2022 

Primar,  

Argatu Irina 

Toate comisiile de specialitate 

 

Suplimentarea ordinii de zi se va putea aproba pentru probleme urgente, cu majoritate simplă. 

 

     
 

Primar,           Secretarul general al comunei Sărata, 

 Argatu Irina                    Cristina Sandu  
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