
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRITA NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI MICE~I DE CAMPIE 
Ml~tll de Cample, str. Prine/pa/a, nr.18 

Tel/fax: 0263/356.551 
E-mail: mlcestlidecampie@yahoo.com; 
Website: http://micestiidec;,mpie.ro 

PRIMAR 

DISPOZITIE 

privind fndreptarea eroril materiale in sensul renumerotarii dispozitiilor 

primarului comunel Micestii de Campie, pe anul 2021, d la nr. 91-102 

Primarul comunei Mice~tii de campie, judetul Bistrita-Nasaud, Domnul Becan loan; 

A vand in vedere : 
-Referatul nr. 3552/31.12.2021 intocmit de Doamna Egri-Kasonyi Ildiko-Eva, secretar 

delegat temporar ~i responsabila cu asistenta sociala si autoritate tutelara din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Mice~tii de Campie, judetul Bistrita-
Nasaud prin pare propune indreptarea erorii materiale in sensul renumerotarii dispozipilor 
primarului comunei Mice~tii de Campie, de la nr. 91-102, pe anul 2021 ; 

in temeiu/ art. 155 a/in. (1) lit c) $1 d), art. 196 a/in. (1) lit b) coroborat cu art. 240 
a/in. (1) ale Ordonanfei de Urgenta Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Partea I privind Codul 
administrativ; 

DISPUN: 

Art.1. indreptarea erorii materiale in sensul renumerotarii dispozi/iilor 
primarului comunei Mice,tii de Campie, emise pe anul 2021, de la nr. 91-

102, astfel: 

"Dispozitia nr. 91 din data de 10.12.2021 privind convocarea Consiliului Local 
al comunei Mice~tii de Campie, in $edinta ordinara pentru data de 16.12.2021, ora 
10" ; 

"Dispozitia nr. 92 din data de 20.12.2021 privind constituirea Comisiei de 
receptie la lucrari de reparatii $i la lucrari de intretinere la obiectivele din comuna 
MiCe$tii de Campie" ; 

"Dispozitia nr. 93 din data de 21.12.2021 privind convocarea Consiliului Local 
in $edin~ de indata pentru data de 22.12.2021, ora 13.00" ; 

"Dispozitia nr. 94 din data de 21.12.2021 privind stabilirea dreptului de 
acordare a tichetelor sociale pentru gradinita pentru Doamna Chilut Susana"; 



"Dispozitia nr. 95 din data de 21.12.2021 privind acordarea dreptului la 
stimulent educationale sub forma de tichete sociale in valoare de 100 1$€i/tichet, 
copii lor pre~colari provendind din familii le defavorizate de pe raza comunei Mice$tii 
de campie" ; 

"Dispozitia nr. 96 din data de 21.12.2021 privind acordarea dreptului la 
stimulent educatioanel sub forma de tichete sociale in valoare de 100 lei/tichet/lunar, 
pre~colarei Nicoar~ Victoria-Ana-Maria prin reprezentant legal , Pistol Ionela
$tefania" ; 

"Dispozitia nr. 97 din 21.12.2021 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea 
locuintei cu combustibili solizi"; 

"Dispozitia nr. 98 din 21.12.2021 privind acordarea suplimentului pentru 
combustibili solizi sau lichizi" ; 

"Dispozitia nr. 99 din 21.12.2021 privind aprobarea suplimentului pentru 
combustibili solizi sau lichizi si energie electric~" ; 

"Dispozitia nr. 100 din 31.12.2021 privind modificarea Si actualizarea 
componentei Comisiei de monitorlzare pentru dezvoltarea, monitorizarea, 
coordonarea, indrumarea metodologica si raportarea cu privire la sistemul de control 
mana__gerlal al structurilor din aparatul de specialitate al Primarului comunei MICE$TII 
DE CAMPIE $i serviciile publice de interes local; 

"Dispozitia nr. 101 din 31.12.2021 privind modificarea cuantumului alocatiei 
pentru sustinerea familiei pentru domnul Telin~ Cristian-Cosmin" 

"Dispozitia nr. 102 din 31.12.2021 privind modificarea componeniei Comisiei 
Speciale de inventariere a domeniului public al comunei MICESTII DE CAMPIE" 

Art.2. Prezenta dispozitie poate fi atacata cu plangere prealabila la Prim~ria comunei 
Mice~tii de Campie in termen de 30 zile de la comunicare, in conditiile Legii nr.554/2004, 
privind conteciosul administrativ, modificata ~i completata prin Legea 262/2007. 

Art.3. Cu ducere la 7ndeplinire a prezentei dispozitii se incredin~eaza secretarul 
comunei Mice~tii de Campie; 

Art.4. Prezenta dispozitie va fi cornunicata cu: 
-Institutia Prefectului judetului Bistrita-Nasaud; 
- Primarului comunei Mice~tii de Campie 
- AJPIS Bistrita-Nasaud 
- va fi incarcata pe situl institutiei www.micestiidecampie.ro; 
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