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Nr.10469/08.12.2022
CONVOCARE

d-lui/d-nei consilier local

tn temeiul prevederilor aft,133, alin.(2), art. 134 din OUG nr.57l2Ol9 privind Codul administrativ 9i in baza Dispoziliei
nr....../08.12.2022se convoac5 Consiliul Local Cogealac, vineri,09 decembrie 2022, ora 14.00, in sedin!5 extraordinard
de indati la sediul Primiriei comunei Cogealac, localitatea Cogealac, strada Gdrii, nr. 30, cuprinz6nd urm5torul Proiect al ordinii
de zi:

-1. Depunerea Jur5m6ntului de c5tre supleantul al cdrui manadat a fost validat, respectiv dl Grnu Citilin- Constantin
2. Proiect de hotir6re privind alegerea pregedintelui de gedin!5

, Proiect de hotdr6re privind Comisiile de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local Cogealac
4.Proiect de hotir6re privind numire reprezentanli in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Cogealac
5. Proiectde hotir6re privind acordarea burselorgcolare pentru semestrulal Il-lea 202t-2022 gi pentru anulgcolar 2022-2023
6. Proiect de hot5rdre privind aprobarea Dispoziliei nr.135/20.09.2022 privind rectificarea bugetului pe anul 2022
7. Proiect de hotir6re privind aprobarea Dispozitiei nr. t37128.09.2022 privind rectificarea bugetului pe anul 2022
8. Proiect de hotErSre privind rectificare de buget pe anul2022
9. Proiectde hot5rSre privind aprobarea execuliei bugetului comunei Cogealac, peceledou5 secliuni pentru trim II 2022
l0.ProiectdehotirEreprivindaprobareaexeculiei bugetului comunei Cogealac,peceledou5secliuni pentru trim lll 2022
11. Proiect de hotdr6re privind pafticiparea Comunei Cogealac, Judelul Constanla la implementarea proiectului din Investitia I.4
'tmplementareaa3.000kmdetraseecicloturisticelanivel nafional"finantatdinPNRR, Componentall-TurismgiculturS
12. Proiect de hotir6re privind aprobarea organizirii relelei gcolare de invS!5m6nt preuniversitar de stat de pe raza UAT
Cogeaalc in anul scolar 2023-2024

Modalitatea prin care sunt
ALEXA GHEORGHE

INVITAT CIRNUL CATALIN- CONSTANTIN

Anexez : Dispozitia nr.,......./........1t.2022, anexa, Proiectul ordin
Proiectul ordinii de zi a9a cum au fost exprimate opliunile consilierilor locali cu privire la
punere la dispozitie a materialelor, precum si comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Lo<

, in vederea intocmirii avizelor cu caracter consultativ pentru fiecare proiect de hotd16re si vi invitim de
formula 9i depune amendamente asupra proiectelor de hotd16re.

Precizari: gedinta de consiliu se va desfasura prin prezenta fizica la sediul primariei 9i prin asigurarea
majorit5tii consilierilor locali in functie.
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