
         ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

COMUNA TRUȘEȘTI 

         P R I M A R   
 

D I S P O Z I Ţ I E  
privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Trușești 

 

 

Primarul Comunei Trușești, județul Botoșani, 

 analizând necesitatea convocării Consiliul Local al comunei Trușești, județul Botoșani, în ședință 

extraordinară; 

 văzând referatul secretarului general al comunei nr. 10216/23.12.2022 privind necesitatea 

convocării Consiliului local al comunei Trușești, în ședință extraordinară, pentru luna decembrie 2022, 

 în baza prevederilor art. 133 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 respectând prevederile art. 7 din Legea nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în 

administrația publică; 

 în temeiul art. 196 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

d i s p u n e : 

 

Art. 1. – Se convoacă în ședință extraordinară Consiliul local al comunei Trușești, pentru ziua de 

joi, 29 decembrie 2022, ora 1000, în sala de ședințe a Primăriei comunei Trușești.  

Art. 2. – (1) Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din 

prezenta dispoziție. 

 (2) Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi îndeplinesc condițiile prevăzute 

de art. 136 alin. (8) din Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Art. 3. – Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia în sediul Primăriei comunei Trușești, la 

secretarul general al comunei în format letric sau pe site-ul comunei (www.primaria-trusesti.ro) în format 

electronic. 

Art. 4 – Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare 

comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al comunei Trușești.  

Art. 5 – Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris si se vor depune 

la Secretarul General al comunei Trușești până cel târziu la data de 29.12.2022. 

Art. 6. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul 

general al comunei, care va asigura prezenţa consilierilor la şedinţă. 

Dată în Trușești, astăzi, 23 decembrie 2022. 

P R I M A R, 

Petru – Grișa Ailenei 

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general, 

Oltița Terciu 

Nr. 158 



         ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

COMUNA TRUȘEȘTI 

         P R I M A R   

A N E X A  
la dispoziția Primarului comunei Trușești  

nr. 158 / 23.12.2022 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței extraordinare a Consiliului local al comunei Trușești  

din data de 29.12.2022, ora 1000 

 

  

 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare de îndată din data de 21 decembrie 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022 

Inițiator: PRIMAR Petru-Grișa Ailenei 

  Întocmește raport de specialitate: șef Serviciu financiar, achiziții publice și resurse umane  

  Aviz Comisii de specialitate: 

- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiară, agricultură, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărie comunală, 

protecția mediului, serviciu și comerț 

- Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea 

ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor 

- Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, asistență socială, culte, 

activități cultural sportive și de agrement; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare pentru anul şcolar 2023-

2024, în comuna Truşeşti, judeţul Botoşani 

Inițiator: PRIMAR Petru-Grișa Ailenei 

Întocmește raport de specialitate: administrator public 

  Aviz Comisii de specialitate: 

- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiară, agricultură, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărie comunală, 

protecția mediului, serviciu și comerț 

- Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea 

ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor 

- Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, asistență socială, culte, 

activități cultural sportive și de agrement; 

4. Proiect de hotărâre privind declararea de uz și de utilitate publică a unor imobile situate în 

intravilanul comunei Trușești, județul Botoșani 

Inițiator: PRIMAR Petru-Grișa Ailenei 

  Întocmește raport de specialitate: secretar general 

  Aviz Comisii de specialitate: 

- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiară, agricultură, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărie comunală, 

protecția mediului, serviciu și comerț 



- Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea 

ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor 

- Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, asistență socială, culte, 

activități cultural sportive și de agrement; 

5. Declarații politice, întrebări, interpelări, cereri și petiții. 

 

 

 

P R I M A R,  

Petru – Grișa Ailenei 

 

Avizat pentru legalitate,  

Secretar general,  

Oltița Terciu  


