
ROMANIA
JUDETUL TIMI$

PRIMARIA COMUNEI PECIU NOU

DISPOZITIA NR. 22 din data: 31.AL2A23
privind convocarea consiliului local in qedin{i extraordinarl de indati

Primarul comunei Peciu Nou judeful Timiq;
Ydzdnd Raportul intocmit de doamna Bugariu Camelia, inspector la compartimentul

Buget-finanfe, lnregistrat sub nr. 130 din 31.01.2023;
In temeiul prevederilor afi.133 alin. (2),1it.a)art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) , alin.

(3) lit. b), alin.(5) Ei art. 196 alin. (1) lit. b) , din O.U.c. nr.5712019 privind Codul
administrativ,

DISPUNE :

Art.l. (l) Se convoacd de indatd Consiliul local al comunei Peciu Nou in qedin!6

extraordinard , in ziua de miercuri 01.02.2022 ora 13,00 care se va desfrqura la sediul
Prim[riei in Peciu Nou nr.189, pentru anahza gi aprobarea proiectului de hot[rAre privind
aprobarea bugetului local al comunei Peciu Nou, pe anul2023;.

(2) Prezen[a la lucr[rile Eedin]ei poate fi asiguratd atdt ftzic cdt Ei on-line, pe Link-ul
care va fi comunicat inainte de inceperea qedinlei.

Art.2. (1) Proiectul de hotdrAre, poate fi consultat la sediul Prirndriei comunei Peciu
Nou , la secretarul general al comunei .

(2) Proiectul de hotdrAre, se avizeazd, de Comisiile de specialitate ale
Consiliului local Peciu Nou, in baza competenlelor acestoara;

(3) Cu privire la proiectul de hotdrAre , membrii Consiliului local Peciu Nou
sunt invita{i sd formuleze qi sd depun6 amendamente, in condiliile art. 138 din O.U.G. nr.
57 12019 privind Codul administrativ.

Art.3. Dispozilia poate fi contestatd de cdtre cei interesali, la instanla competentd, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 55412004 cu modific[rile qi completdrile ulterioare,
privind Contenciosul administrativ.

Art.4.Prezenta Dispozilie, se comunicd Prefectului Jude{ului TimiE, Primarului
comunei Peciu Nou, Secretarului comunei, Comparlimentului Secretariat administrativ, in
vederea aducerii la cuno;tinfa locuitorilor comunei Peciu Nou

PRIMAR,
lng. dipl. Dragan Gabriel Razvan
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Contrasemneazil
Secretar General al Comunei,

\i. Miatov Viorica-Lidia
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