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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

. 
COMUNA MOAC~A 

PRIMAR 

DISPOZITIA NR. 96/2019 
privind convocarea intrunirii in ~cdinta cxtraordinara a Consiliului Local al 

Comunei Moac~a 

frimarul Comunci Moac~a, judetul Covasna; 
In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a, art. 134 alin. (3) lit. b, art. 

135 $i art. 196 alin. (1) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile $i completarile ulterioare; 

DISPUNE 

ART. 1. - Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa in ~edinta 
extraordinara pentru data de 20 decembrie 2019, ora 14,00 In sala de ~edinte a 
Consiliului local al Comunei Moaqa, conform proiectului ordinii de zi, anexa la 
prezenta dispozitie din care face parte integranta. 

ART. 2. - Materialul 'inscris in proiectul ordinii de zi este pus la dispozitia 
consilierilor locali pe suport de hartie cu ocazia transmiterii invitatiei la $edinta. 

ART. 3. - Amendamentele asupra proiectului de hotarare se vor formula in 
scris $i se vor depune la secretarul general al comunei eel tarziu pana la data tinerii 
$edintelor comisiilor de specialitate. 

ART. 4. - Prezenta dispozitie va fi adusa la cuno$tinta publica prin afi$are la 
sediul institutiei $i prin postare pe pagina de internet a Primariei comunei Moaqa. 

ART. 5. - Cu executarea prezentei dispozitii se incredinteaza secretarul general 
al comunei Moaqa. 

Moaqa, la 16 decembrie 2019 

PRIMAR 
DESZKE Janos 

GB 
Contrasemncaza 

Secretar general 
Fiilop-Fuer M. Zelinda 

~{ -



Anexa la Dispozitia nr. 96/2019 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ~EDINTEI EXTRAORDINARE 
DIN DAT A DE 20 DECEMBRIE 2019 

1.PROIECT DE HOT .ARA.RE privind aprobarea documentatiei Proiectului tehnic de 
executie ~i a executarii lucrarilor "Modernizare drum comunal DC36/A, Comuna Moaqa, 
Km 0+000-0+ 180". 

Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Des~ke Janos, primar. 

A vizeaza_: Comisia pentru administrarea domeniului public ~i privat, patrimoniu, 
economic, buget, finante, agricultura ~i dezvoltare regionala; Comisia pentru administratie 
locala, juridica, ordine publica, drepturile omului, legislatia muncii ~i disciplina, amenajarea 
teritoriului, urbanism, protectia mediului. 

PRIMAR 
DESZKE Janos 

Contrasemneaza 
Secretar general 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 


