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PRIMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUI, JUDETUL MARAMURE$ 

DISPOZlTIA NR. 86/ 2022 
Din: 04.05.2022 

privind convocarea sedintei extraordinare convocata de 'indata a Consiliului Local al Comunei 
Valea Chioarului pentru data de 06 mai 2022 ora 13,00 la sediul Primariei Comunei Valea 

Chioarului 

in temeiul prevederilor art. 133, art.134 alin. (1) lit. (a), alin. (3) lit. (a), alin. (4) $i (5), art. 
138 alin.(l), art. 154 alin. (I) �i (5) �i art.196 alin. (l ) lit. (b) din Ordonanta de Urgenta nr.57 

/2019 privind Codul Administrativ; 

PRIMARUL COMUNEI V ALEA CHIOARULUI, judetul Maramure�, 
emite prezenta Dispozitie: 

Art.]. Se convoacii Consiliul Local al Comunei Valea Chioarului, judetul Maramure$, 
in �edinta extraordinara convocata de indata pentru ziua de Vineri , 06 mai 2022, ora 13°0 la 
sediul Primariei Comunei Valea Chioarului , Judetul Maramure�. 

Art.2. (1). Proiectul ordinii de zi a �edintei este cuprins in anexa care face parte integranta 
din prezenta dispozitie. 

(2). Proiectele de Hotarari 7nscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc conditiile 
prevazute de art. 136 alin. (8) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privnd Codul Administrativ. 

Art.3. Materialele inscrise pe ordinea de zi vor ft puse la dispozitia consilierilor locali $i 
pot fi studiate la Secretarul Comunei Valea Chioarului 7n format letric. 

Art.4. In preambului Proiectelor de Hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt 
indicate comisiile de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Valea 
Chioarului, la care acestea au fost trimise spre avizare. 

Art.5. in conformitate cu regulile privind desfa$urarea �edintelor Consiliului local , 
Consilierii locali au posibilitatea sa formuleze �i sa depuna amendamente cu privire la proiectele 
de Hotarari care se vor formula in scris �i se vor depune la Secretarul Comunei Valea 
Chioarului . 

Art.6. Prezenta dispozitie se comunica: 
-Institutiei Prefectului - Judetul Maramure�;
-Consilieri (or locali;
-Cetatenilor comunei prin afi�are;
-Dosar dispozitii;
-Dosar �edinta
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