
MUNICIPIUL CHI$INAU
CONSILIUL COMUNAL GRATIE$TI
pmvrAnlA coMUNnr cnArIESTr

DISPOZITIE
nr.2l

din 28 mai2O2t

Cu privire lo convocoreo Sedinlei
ordinare s Consiliului Comunal Grdtiegti

com. Grdtiegti

in temeiul art. 16, alin. (1), (3), (5) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 "privind

administra{ia publica local6", Primarul comunei Gratieqti,

DISPUNE:
- 

1. Se convbac6ladatade 3 iunie 202!,ora 17.00, qedinfa ordinara a consiliului comunal

Grdtieqti, cu urmdtoarea ordine de zi:

l) cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea Birourilor electorale ale sec{iilor

de votare pe teritoriul com. Gratieqti pentru desfrgurarea alegerilor parlamentare anticipate din

rr.07.2021. Raportor:E
secretar al Consiliului comunal

2) Cuprivire la rectificarea bugetului Primariei din soldul disponibil la data la 01 '01 '202 1 '
RaPortor:I,

3) Cu privire
Grdtieqti.

contabil-Eef

la acordarea ajutorului material unic din fondul de tezewdal Primdriei comunei

Raportor:I'
contabil-gef

de asistenta qi consultanla juridica a consiliului comunal

RaPortor:I
preSedinte comisie activitdli socio-cultutale, turism,

culte, drePt Si disciPlind

5) Cu privire la inilierea formdrii bunului imobil'
Raportor:I

speciulist pentru reglementarea regimului proprietdlii funciare

6) Cu privire la prelungirea contractului de arendd a lacului din comuna Grdtieqti'
RaPortor:I

spiciatist pentru reglementureu regimulai ptoprietdlii funciure

+) Cu privire la prelungirea contractului
Gratiegti.



7) Cu privire la cererea prealabild depusd de i't' "Expres-Cazacu"' Ruportor:I
pregedinte comisie activitdli socio-culturale' turism'

calte, drePt gi disciPlind

g) cu privire la pagina web oficiald a comunei Gratiegti in reteaua Internet'
Raportor:l

g) Qu privire luprezentatea raportului privind transparenfa in procesul decizional'
Raryortor:l

consilier

Raportor: pnmar

de activitate al viceprimarului comunei Grdtiegti'

arn|Zl2},Planificareaactivitd-tilorgiobiectivelor

10) Cu privire laprezentatea raportului

propuse 9i indeplinite pentru anul2020'

2021.

11) Cu privire la prezentarea raportului

obiectivele propuse 9i indeplinite pentru

pentru anul202l.

Primarul com. GrdtieSti

de activitate a primarului comunei Grdtiegti' obiectivele

Planul de activitafl planificate 9i obiectivele pentru anul

12) Cu privire la prezentatea raportului de activitate

obiectivele propuse 9i indeplinite pentru anul 2020'

pentru anul202l.

Rap ortor : I' vicePrimar

al specialistului tineret, culturd 9i sport,

Planificarea activit[1ilor 9i obiectivelor

Rap ortor : I, sP ecialist

Raportor:-
m&nag er ul S, R. L.,, Que engiada"

14)CuprivirelaProgramu1deactivitateaConsi1iu1uiComu";,"|:::;;:,ry2}oo,m,,

2. Secretarul al Consiliului Comunal Gritiegti dl

despre data gi ora desfSguririi gedintei'

Primarul com.

13) Cu privire laptezentarea raportului privind salubrizarea comunei Grdtiegti'

va informa consilierii

ffi
{3M


