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D I S P O Z I Ţ I E
Privind convocarea Consiliului local al comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava, în

şedinţa extraordinară,de îndată,pentru data de 6 ianuarie 2021

Ciocan Radu –Primarul comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava;

Având în vedere referatul,inregistrat cu nr. 11/04.01.2020,intocmit de secretarul
general al comunei Ciocanesti;

În conformitate cu prevederile art.133, al.2,lit.a si art.134,al.1 si al.4 din OUG
nr.57/2019 privind Codul adminsitrativ,

In temeiul art.196,al.1,lit.b din din OUG nr.57/2019 privind Codul adminsitrativ,
D I S P U N :

Art.1.Convocarea,Consiliul local al comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava, în şedinţă
extraordinară,de îndată, pentru data 6 ianuarie 2021,ora 14,00, în sala de şedinţe a Primăriei
Ciocăneşti, cu proiectul ordinii de zi ,prevazut in anexa,care face parte integrantă din prezenta
dispozitie.

Art.2.Proiectele de hotarâre insotite de anexele si celelate materiale inscrise in
proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor locali on-line. De asemenea vor fi puse
la dispozitia consilierilor,in mapa de sedintă,in Sala de sedinte din sediul Primariei
Ciocanesti,in data de 06.01.2021,incepând cu orele 10,00.

Art.3.Proiectele de hotarâre au fost comunicate,anterior prezentei
convocari,următoarelor comisii de specialitate a Consiliului local,in vederea elaborării
avizului si după caz depunerii de amendamente:

- Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei gospodărire comunală, protecţia
mediului turism şi agricultură.

Art.4. Convocarea consilierilor in sedinta de îndată se efectuează in conformitate cu
art.133, al.2,lit.a si art.134,al.1 si al.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul adminsitrativ,
în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare
şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.

In cazul de faţă maxima urgenţă este determinată de prevederile Ordinului MFP nr.
3155/2020 din 15 decembrie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020,care impun ca termen limită data de
08.01.2021 pentru adoptarea hotarârilor autoritătilor deliberative de aprobare a operatiunilor
financiare privind incheierea exercitiului bugetar al unitatilor administrative teritoariale si
depunerea situatiilor la Trezoreriile statului/administratiile finantelor publice teritoriale.

Art.5.Secretarul general al comunei Ciocăneşti,judetul Suceava,va aduce la cunoştinţă
prezenta dispoziţie.Un exemplar va fi afişat pentru consultare publică.

Primar,
Ciocan Radu Contrasemnează pentru

legalitate,
Secretar generalcomună,Albotă Viorel-

Petru
Ciocăneşti,04.01.2021
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Anexa la dispozitia nr.1/04.01.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU SEDINTA EXTRAORDINARĂ DE
INDATĂ A CONSILIULUI LOCAL CIOCANESTI,CARE SE VA DESFASURA IN DATA DE
06.01.2020,INTOCMIT TINÂND SEAMA DE PREVEDERILE ART.136,AL.8 DIN OUG
nr.57/2019-CODUL ADMINISTRATIV

-prezentarea si supunerea spre aprobare a procesului verbal al sedintei anterioare a
Consiliului local,respectiv al sedintei extraordinare ,de indată,din data de 24 decembrie 2020.

Prezintă secretar,Albotă Viorel-Petru

-Proiect de hotarâre privind aprobarea acoperirii definitive a
deficitului,sectiunilor de dezvoltare si functionare, în bugetul local al comunei
Ciocanesti,judetul Suceava,la sfârsitul exercitiului bugetar al anului 2020

Initiator,primar Ciocan Radu

-Proiect de hotarâre privind aprobarea utilizării în anul 2021, a
excedentului bugetar înregistrat pentru anul 2020,în bugetul local al comunei
Ciocănesti,judetul Suceava
Initiator,primar Ciocan Radu

Primar,Ciocan Radu Secretar general,Albotă Viorel-
Petru
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