
ROMÂNIA     

JUDEȚUL COVASNA 

COMUNA CATALINA  

PRIMAR 

 

D I S P O Z I Ț I A    Nr  10/2020 

 

privind convocarea Consiliului Local Catalina în ședință ordinară 

 

 

 Primarul comunei Catalina, județul Covasna, 

Având în vedere referatul nr.3669/01.11.2019 privind convocarea 

Consiliului local al comunei Catalina în ședință ordinară pentru data 18 februarie 

2020, ora 10,00; 

În temeiul prevederilor art.133 alin(1), art.134 alin(1) lit “a”, alin(3) lit”a”, 

alin(5), art.135, art.155 alin(1) lit”b” și lit“e”, alin(3) lit”b” și art.196 alin(1) lit”b” 

din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 

 

D I S P U N E: 

Art.1 Convocarea în ședință ordinară al Consiliului Local Catalina, care va 

avea loc la data de  18 februarie, orele 10,00 în sala de ședință al Consiliului 

Local Catalina, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție, 

care face parte integrantă din aceasta. 

         Art.2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la 

dispoziția consilierilor locali în format letric și pot fi consultate pe panoul de afișaj 

la sediul primăriei. 

(2) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate  din 

cadrul Consiliului local al comunei Catalina în baza competențelor acestora, 

conform anexei menționate la art.1 

(3) În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor consiliului 

local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente 

asupra proiectelor de hotărâri. 

Art.3 Secretarul comunei va asigura aducerea la cunoștință publică a 

prevederilor prezentei dispoziții. 

 

                                                                                  Catalina la 11 februarie 2020 

 

                 PRIMAR                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

              Tusa Levente                                            Secretar general al comunei                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                       Banffy Zita                                                           



ROMÂNIA                                                             Anexă la Dispoziția nr 10/2020 

JUDEȚUL COVASNA 

COMUNA CATALINA 

PRIMAR 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

 

a ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Catalina 

din data de 18 februarie 2020 , ora 10,00 

  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes 

local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim 

garantat pentru anul 2020                          

                                      Prezintă: Tusa Levente – primar 

2.Proiect de hotărîre privind aprobarea modificării statului de funcțiii al apartului 

de specialitate al primarului comunei Catalina ,aprobată prin HCL nr.49/2019                             

                                    Prezintă: Tusa Levente – primar 

3.Proiect de hotărîre privind aprobarea bugetului general al comunei Catalina pe 

anul 2020 

                                  Prezintă: Tusa Levente – primar 

4.Proiect de hotărîre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar 

pentru anul financiar 2019                                  

                                  Prezintă: Tusa Levente – primar 

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor  de bază pentru funcționarii 

publici și personalul  contractual din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Catalina pentru anul 2020 

                                 Prezintă: Tusa Levente – primar 

 

 

 

 

Spre avizare Comisiilor de specialitate: 

Comisia economico-financiară: punctele :3,4,5 

Comisia de specialitate învățământ,sănătate,protecție socială:punctele:1 

Comisia de specialitate juridică și de disciplină:2 

  

      PRIMAR                                                            Contrasemnează 

             Tusa Levente                                            Secretar general al comunei  

                                                                                         Banffy Zita  


