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DISPOZIŢIA  NR. 294

din 21.10.2019

privind convocarea Consiliului Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş în şedinţă 

ordinară, pentru data de 28.10.2019, ora 12,00 °°

Primarul Comunei Beica de Jos, judeţul Mureş;

Având în vedere:

- prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) litera a), alin.(2), alin. (3) litera a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la modalitatea de lucru a consiliului local şi 

procedura de convocare a şedinţelor;

În temeiul:

- prevederilor art.196 alin. (1) litera b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

D I S P U N E :

Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş în şedinţă ordinară

pentru ziua de luni, 28 octombrie 2019, ora 12,00°°, în localul sediului administrativ situat în 

localitatea Beica de Jos, nr. 215, județul Mureș, conform documentului de convocare anexat.

Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței ordinare sunt puse la 

dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al comunei Beica de Jos în format fizic.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi însoțite de referatele de aprobare ale 

acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se transmit comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local Beica de Jos în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri se pot formula și depune amendamente în condițiile 

art.134 alin. (5) litera f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.(pînă la data ședinței).

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredințează Secretarul Comunei 

Beica de Jos.



Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.(1) litera c) și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 - Legea 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prezenta Dispoziție se 

înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.
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