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PRIMAR  

 
 

DISPOZIŢIE  

 
privind convocarea Consiliului local al comunei Miceștii de Câmpie în şedinţă 

ordinară,  
în data de 25 februarie 2021, ora 10,00 

 
 

Primarul comunei Miceștii de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud: 
 
Având în vedere: 
- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.394/2020 privind declararea stării de  

alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului României nr.3/2021 privind prelungirea stării de  

alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

 
În temeiul:  
- 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 Ordonanța de urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
 

D I S P U N :  
 
 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară Consiliul Local Miceștii de Câmpie pentru data 

de 25.02.2021, începând cu ora 10 în Sala de Şedinţă a Primăriei Micești de Câmpie cu 

următoarele materiale înscrise pe proiectul 

 

ORDINII DE ZI:  

 

1. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Miceștii  

de Câmpie din data de 25.02.2021;  

2. Aprobarea Procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Miceștii  

de Câmpie din data de 28.01.2021;  

3. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de hotărâri prevăzute în ordinea de zi prezentată  

în ANEXA, care face parte din prezenta Dispoziție. 

Art.2. Materialele înscrise în proiectul Ordinii de zi sunt puse la Dispoziția consilierilor 

locali ai Consiliului Local al comunei Miceștii de Câmpie în format lectric / electronic conform 

opțiunilor acestora.  

mailto:micestiidecampie@yahoo.com
http://www.micestiidecampie.ro/


  
 

 

Art.3. Cu privire la proiectele de hotărâri înscrise pe Ordinea de zi, se pot formula și 

depune amendamente conform prevederilor art. 138 alin. 12 din Ordonanața de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

Art.4. (1)– Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin afișare pe site-ul instituției, 

http://www.micestiidecampie.ro/ și la sediul instituției.  

   (2) Prezenta dispoziție se comunică la: 

- Instituţia Prefectului judeţului  Bistrița-Năsăud; 

- Cosnilierii Locali  

 

 PRIMAR,  
BECAN IOAN 
 
                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
                                      Secretar delegat,  
                                                                                   EGRI-KASONYI ILDIKO-EVA  
 

 

 

NR. 19 

din data de 18.02.2021 
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ANEXĂ 
la Dispoziția nr. 19 din 18.02.2021 

a Primarului comunei Miceștii de Câmpie 
 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  
A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.02.2021 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor  
în domeniul situaţiilor de urgență,  la nivelul comunei Miceştii de Câmpie , judeţul Bistriţa – 
Năsăud;  

Inițiator: Primarul comunei Miceștii de Câmpie, Domnul Becan Ioan 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local  
aferent anului 2021 pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform  
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

Inițiator: Primarul comunei Miceștii de Câmpie, Domnul Becan Ioan 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de măsuri ce vizează  

îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Miceștii de Câmpie, a 
obligațiilor si responsabilităților care revin institutiilor publice, agentilor economici, cetățenilor 
pentru buna gospodarire a comunei Miceștii de Câmpie si respectarea condițiilor de mediu, 
de siguranță precum si stabilirea sancțiunilor”. 

 Inițiator: Viceprimarul comunei Miceștii de Câmpie, Domnul Bendean Dumitru 
 

4. Diverse 
 

 

 
      Secretar  delegat,  
EGRI-KASONYI ILDIKO-EVA  
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