
ROMANIA 
JUOE'fUL BISTRITA NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI MICE$TII DE ciMPIE 
HiceJtii de cample, str. Prlndpa/J, nr.18 

Tel/fax: 0263/356.551 
E-mall:micestiidecamDie@vahoo.com; 

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

DISPOZIJIE 

privind convocarea Consiliului local al comunei Mice~tii de Campie in ,edinta 
extraordinara, 

in data de 01 noiembrie 2021, ora 10,00 

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

Avand in vedere: 
- prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.394/2020 privind 

declararea starii de alerta ~i masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea ~i 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile Hotararii de Guvern nr. 1.090 din 6 octombrie 2021 privind prelungirea starii 
de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 octombrie 2021, precum $i 
stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea $i combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

- prevederilor art.133 alin.(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 $edinta extraordinara Consiliul Local Mice$tii de Campie pentru 
data de 01.11.2021, incepand cu ora 10,00 in Sala de Sedinta a Primariei Mice$ti de Campie 
cu urmatoarele materiale inscrise pe proiectul 

ORDINII DE ZI: 

1. Aprobarea ordinii de zi a $edintei extraordinare a Consiliului Local al comunei Mice$tii 
de Campie din data de 01.11.2021; 

2. 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 privire la proiectele de hotarari inscrise pe Ordinea de zi, se pot formula $i 
depune amendamente conform prevederilor art. 138 alin. 12 din Ordonanata de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 



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

NR. 75 

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

CONTRASEMNEAZA, 
Secretar delegat temporar, 

EGRI-KASONVI ILDIKO-EVA 

din data de 27.10.2021 



ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI MICE$TII DE CIMPIE 
Mic~tii de Campie, str. Principala, nr.18 
Tel/fax: 0263/356.551 
E-mail:micestiidecampie@vahoo.com; 
Website: http://www.micestlldecamDie.ro 

ANEXA 
la Dispozitia nr. 75 din 27.10.2021 

a Primarului comunei Mice~tii de Campie 

PROIECTUL ORDINII DE 21 
A ~EDINTEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 01.11.2021 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Cererii de finantare $i a Devizului general 
pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare infrastructura rutiera in comuna Micestii de 
campie, Judetul Bistrita - Nasaud, etapa I " 

Inifiator: Primarul comunei Mice?tii de Campie, Domnul Becan Joan 

2. Proiect de hot~rare privind aprobarea Cererii de finantare ~i a Devizului general 
pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare infrastructura rutiera in comuna Micestii de 
Campie, judetul Bistrita - Nasaud, etapa II" 

In~tiator: Primarul comunei Mice~tii de Campie, Domnul Becan Joan 

3. Proiect de hot~rare privind atestarea apartenetei unui imobil - teren - la 
domeniului privat al comunei Mice~tii de Campie; 

4. Diverse. 

Initiator: Primarul comunei Mice$tll de Cample, Domnul Becan Joan 

Secretar delegat, 
EGRI-KASONYiI ILDIKO-EVA 




