
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA NASAUD 

PRIM.ARIA COMUNEI MICE$TII DE CIMPIE 
Mice1tii de Csmpie, str. Principa!A, nr.18 

Tel/fax: 0263/356.551 
E-mail:micestiidecampie@vahoo.com; 

Website: http://www.micestiidecampie.ro 
PRIMAR 

DISPOZITIE 

privind convocarea Consiliului local al comunei Mice~tii de Campie in §edin~a 
ordinara, 

in data de 30 septembrie 2021, ora 10,00 

Primarul comunei Mice$tii de Cam pie, judetul Bistrita-Nasaud: 

Avand in vedere: 
- Prevederile Hotararii de Guvern nr. 932 din 9 septembrie 2021 privind prelungirea starii de 

alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 septembrie 2021, precum ~i stabilirea masurilor 
care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

in temeiul: 
- prevederilor art.133 al in.( 1 ), art.134 alin.( 1) lit."a", alin.(3) lit "a", alin .(5), art.155 

alin.(1) lit."b", art.196 alin.(1) lit."b" din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

DISPUN: 

Art.1. Se convoaca, in $edinta ordinara Consiliul Local Mice$tii de Campie pentru data 
de 30.09.2021, incepand cu ora 10 in Sala de $edinta a Primariei Mice$ti de Campie cu 
urmatoarele materiale inscrise pe proiectul 

ORDINII DE ZI: 

1. Aprobarea ordinii de zi a $edintei ordinare a Consiliului Local al comunei Mice$tii 
de Campie din data de 30.09.2021; 
2. Aprobarea Procesului-verbal al $edintei ordinare a Consiliului Local al comunei 

Mice$tii de Campie din data de 26.08.2021; 

3. Aprobarea Procesului-verbal al $edintei extraordinare a Consiliului Local al comunei 
Mice$tii de Campie din data de 30.08.2021; 

4. Prezentarea $i dezbaterea proiectelor de hotarari prevazute in ordinea de zi prezentata 
in ANEXA, care face parte din prezenta Dispozitie. 

Art.2. Materialele inscrise in proiectul Ordinii de zi sunt puse la Dispozitia consilierilor 
locali ai Consiliului Local al comunei Mice$tii de Campie in format lectric / electronic conform 
optiunilor acestora. 



Art.3. Cu privlre la proiectele de hotarari inscrise pe Ordinea de zi, se pot formula $i 
depune amendamente conform prevederilor art. 138 alin. 12 din Ordonanata de Urgent~ a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Admlnistrativ. 

Art.4. (1)- Prezenta dispozitie se aduce la cuno$tinta prin afi$are pe site-ul institutiei, 
http://www.micestiidecampie.ro/ ~i la sediul institutiei. 

(2) Prezenta dispozitie se comunica la: 
- Institutia Prefectului judetului Bistrita-Nasaud; 
- Cosnilierii Locali 

PRl~AR, 
BECAN IOA };,( ... 

,. 0 

NR. 71 

din data de 24.09.2021 

CONTRASEMNEAZA, 
Secretar d1tegat, 

EGRI-KASONY~ 1Jj)JKO-EVA 



ROMANIA 
JUDETUL BISTRIJA NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI MICE$TII DE CIMPIE 
Mice1tii de Cample, str. Prindpal~ nr.18 
Tel/fax: 0263/356.551 
E-mall:mlcestlldecamoie@vahoo.com; 
Website: http://www.micestildecampie.ro 

ANEXA 
la Dispozitia nr.71 din 24.09.2021 

a Primarului comunei Mice~tii de Campie 

PROIECTUL ORDINII DE 21 
A ~EDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 30.09.2021 

1. Proiect de hotarare pM-d aptiBm ra::ffi:arii bLgaare a ~ CIJTll.Jl'B MK:E§l:J de Campe P=! anul 
2021; 

Imfiator: Primarul comunei Mice$tii de C§mpie, Domnul Becan loan 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de lucrari pentru 
obiectivul de investitii "Retea publica de canalizarea ape/or uzate $i menajere $i stafie de epurare fn comuna 
Mice$tii de C§mpie, Judetul Bistrifa-Nasaud'; conform Ordonantei de Guvern 
nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

lmfiator: Primarul comunei Mice$tii de campie, Domnul Becan loan 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de lucrari pentru 
obiectivul de investitii "Modernizare drum comunal DC21$i strazi fn comuna MiCe$tii de C§mpie, Judeful Bistrifa
Nasaud"conform Ordonantei de Guvern nr.15/ 2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. 

lmfiator: Primarul comunei Mice$tii de Campie, Domnul Becan loan 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei ~i a Statului de funqii al 
aparatului de specialitate al primarului Comunei Mice$tii de Campie ; 

lnifiator: Primarul comunei Mlce$tii de C§mpie, Domnul Becan loan 

5. Proiect de hotarare privind insu$irea modificarii prin Act Aditional la Contractul de Concesiune 
nr. 1665/07.06.2021 pentru suprafetele de paji$ti aflate in domeniul public al comunei Mice$tii de Campie; 

lnifiator: Primarul comunei Mlce$tii de C§mpie, Domnul Becan loan 

6 . . Proiect de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului local al comunei 
Mice$tii de Campie; 

7. Diverse; 

lmfiator: Primarul comunei Mice$tii de campie, Domnul Becan loan 

Secretar d ~egat, 
EGRI-KASONYI .... ,....n.O-EV 




