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Anexă
la documentul de convocare (a consilierilor locali) nr. 1336 /7.12.2020

Stimați consilieri locali,

INVITAȚIE

În temeiul art. art. 133 alin. (2) lit.”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României
nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare
,sunteți invitați la ședința extraordinară a Consiliului Local Rebra care va avea loc în Sala de
ședințe a Primăriei , în data de JOI 10 Decembrie 2020 , la ora 19 , cu următorul proiect de
ordine de zi:
Proiectul ordinii de zi
a doua ședință din cel de-al 8 -lea mandat al Consiliului Local REBRA
1. Întrebări, interpelări și răspunsuri.
2. Informare despre toate proiectele desfășurate în mandatul anterior în comuna Rebra
3. Informare despre afișarea tuturor proiectelor, deciziilor din consiliul local pe site-ul Comunei
Rebra
4. Dezbaterea problemelor de actualitate ale comunei, propuneri, soluții.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotare cu tablete pentru uz școlar, inclusiv
cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minim 24 luni, precum si alte
echipamente electronice necesare activității didactice” si depunerea unei cereri de finanțare in
cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Tehnologia
informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3.
Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, esănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație:- inițiator, Primarul comunei
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local - inițiator, Primarul comunei
7. Proiectul de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Rebra;-Inițiatori consilierii locali
Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Rebra
– Secretarul general al comunei, fiind transmise consilierilor locali, potrivit opțiunii acestora.
Membrii Consiliului Local al comunei Rebra, pot să formuleze și să depună amendamente
asupra proiectelor de hotărâri

Comisiile de specialitate sesizate spre avizarea consultativă a proiectelor de
hotărâri:
a) Comisia juridica si de disciplina, pentru administrația publica locala, apărarea ordinii si
liniștii publice ,relații cu cetățenii
a) Comisia economica pentru buget-finanțe, administrarea domeniului public si privat al
comunei, agricultura, urbanism si amenajarea teritoriului, protecția mediului si turism,
servicii si comerț

Cu deplină colegialitate,
Secretarul general al comunei Rebra,
Vasile Călini
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