
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA $TEFAN CEL MARE

PRIMAR,

DrsPozrTrE'
privind convocareo Sedintei ordinare a Consiliului Locul al comunei

$tefan cel Mare, Judelul Neaml

Ouatu Sorin, primarul comunei $tefan cel Mare, judeful Neamf,
in confirmitate cu prevederile art.133, alin.(l), art. 134, alin. (l), lit. a) si ale art. 196 din

Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,

DISPUN

Art.l Se convoacd Consiluilui Local al comunei $tefan cel Mare, judetul Neamf, in gedinlE
ordinard pe data de 19.02.2020, ora 13.00, in sala de gedin[6 a Consiliului local din cadrul primdriei
$tefan cel Mare, cu proiectul ordinei de zi prevdzut in anexa care face parte integrantd din prezenta
dispozi{ie.

Art.2 (l) Materialele inscrise pe proiectul ordinei de zi pot fi consultate la sediul instituliei;i
sunt puse la dispozilia consilierilor locali in format letric.

(2) Proiectele de hotdrdre vor fi inaintate spre avizare Comisiilor de specialitate din
cadrul consiliului local, conform anexei menlionate la art,l.

(3) Membrii Consiliului local al comunei $tefan cel Mare sunt invitafi sd formuleze gi

sd depun6 amendamente asupra proiectelor de hotdrdri.

Art.3 Secretarul comunei va asigura convocarea consilierilor locali gi va comunica prezenta
dispozitie persoanelor gi institufiilor interesate.

Primar
Ouatu Sorin

Vizat pentru
al comunl
toleru

Nr.21 din 06.02.2020

Secretar

















ROMANIA
JUDETUL NEAMT

COMUNA $TETAN CEL MARE

PRIMAR,

DISPOZITIE
privind actualizarea Comisiei comunale pentru Probleme de Apdrare

SOX/N OUATT], PRIMARAL COMUNEI STEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT
Avdnd in vedere :

o prevederile art. 41 alin. 2 din Legea 47712003 privind pregdtirea economiei nalionale qi a
teritoriului pentru apdrare, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

. prevederile art.60 9i art. 6l alin. I - 3 din H.G. nr. 37012004, cu modific[rile qi completirile
ulterioare;

o prevederile art. 9, alin. 2 din H.G. nr. 120412007, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

. prevederilor art. 10 din Legea 13211997 , cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

. Dispozitia primarului nr. 167 din 09.12.2019 privind incetarea raporturilor de serviciu ale

funclionarului publ ic Zail Elena;
. Dispozitia primarului nr. 28 din 24.02.2020 privind numirea in funclia publica de consilier

superior in cadrul compartimentului contabilitate a domnului Bud[u Lucian;

in temeiul prevederilor art.l55, alin(5), lit.e) gi ale art.196 din O.U.G.nr. 5712019 privind codul

administrativ :

DISPUN
Art. 1. Se actualizeazd Comisia pentru Probleme de Aparare la nivelul comunei Stefan

cel Mare, judetul Neamt, constituiti prin Dispozilia primarului nr. 4912017, dupd cum utmeazd:

Presedinte comisie - Stan Mihai Lucian (viceprimar comuna)

Secretar comisie - Stoleru Nicolae (secretar comuna)

Membri comisie - Buddu Lucian (consilier superior, comp. Contabilitate) - responsabil MLM
- Stan Ioan (referent specialitate, comp. Urbanism)
- Chiriac Constantin (referent superior, comp. Situafii de Urgen][

Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta dispozitie persoanelor in cauz[ 9i

instituliilor interesate.

Primar,
Sorin Ouatu

Vizat pentru legalitate,
Secretar gderal comunS,

Stoler{ Nicolae
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Nr. 29 din 28.02.2020










