
JUDETUL BOTO�ANI 
COMUNA PRAJENI 

PRIMAR 

DIS PO ZIT I A NR.170 
DIN 08.12.2021 

privind convocarea C onsiliul Loeal in �edinta extraordinara pentru data 
13.12.2021, ora 11°0

I
t

lodi Ghcorghitl1-Mihi1ita, primar al comunei Prlljeni,judetul Boto�ani, 
in conformitate cu prcvcdcrilc art. 133 alin. (2), lit.(a) din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
Prevederile Decretului Pre�edintelui Romaniei nr. 262 din data de 15 mai 

2020; prevederile HG nr. 1.183 din 8 noiembrie 2021 privind prelungirea starii de 
alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 noiembrie 2021, precum �i 
stabilirea n1clsurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea �i combaterea 
efectelor pandemiei de COVlD-19; 

in temeiul prcvederilor art. 134 alin. (I) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. b), 
alin.(5) �i art. 196, alin.( l )  lit. b) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul 
administrativ. 

DISPUN E: 

Art.I (1) Se convoaca pentru ziua de 13.12.2021, ora I 1 °0
, Consiliul Local al 

comunei Prajeni 'in �edinta extraordinara, in sala de �edinta a Primariei comunei 
Prajeni. 

(2) Membrii consiliului local pot ti prezenti �i prin mijloacele electronice de
comunicare aflate la dispozitie (telefon, WhatsApp, messenger, etc); 

(3) Proiectul ordinii de zi este prezentat in anexa care face parte integranta din
prezenta dispozitie. 

Art.2 Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt urmatoarele: 
1. Raport privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Prajeni pentru

anul 2021.
2. Raport privind aprobarea elaborarii �i depunerii unei cereri de finantare de

catre Scoala Gimnaziala nr. I Prajeni in cadrul apelului de proiecte POCU
AP6/PI I 0.i/O.S.6.3/6.6 - Educatie non formala in sistem outdoor.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia 
consilierilor locali spre analiza in data de 08 decembric 2021 pc pagina de internet 
www.primariaprajeni.ro , la sediul primariei comunei Prajeni, judetul Boto�ani �i prin 
orice mijloc electronic de comunicare. 






