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DISPOZITIA Nr. 256_ 
 

   din data de 20.11.2020 
 

Privind: Convocarea  de indata in sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Traian, 

judetul Braila la data de 23.11.2020 orele 8.30. 

 

    Primarul comunei Traian, judetul Braila, 

           In conformitate cu : 

• dispozitiile art. 133 alin. (2) lit a) coroborat cu alin (4) si art. 196 alin (1) lit b)  din 

O.U.G.nr. 57/2019 – privind  Codul administrative cu completarile ulterioare , 

• prevederile art. 34 alin (1) din Regulamentul  de organizare si functionare a Consiliului 

Local  al comunei Traian, judetul Braila, aprobat prin Hotararea nr. 62/31.08.2016 ,  
 
                                                 DISPUNE : 
 

Art.1 Convocarea de indata in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Traian, judetul 

Braila, la data de 23.11.2020 orele 8.30 in sala de sedinte a Consiliului Local al comunei Traian , 

judetul Braila, cu participarea fizica a consilierilor locali  avand ca unic  proiect al ordinii de zi :  

 
1. Proiect de hotarare privind: privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului 

Asociat - Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Traian, in Adunarea Generala a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si acordarea unui mandat 

special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari. 

• Initiator proiect: PRIMAR – raport comisia de specialitate nr. 1 si 2  

 



Art.2 Consilierii locali si alte persoane interesate pot formula si depune amendamente asupra 

proiectui de hotarare la secretarul general al comunei Traian, judetul Braila, pana la data de 

23.11.2020 orele 08.30 . 

Art.3 Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectului de hotarare inscris pe 

ordinea de zi pe data de 23.11.2020 ora 8.00 la sediul consiliului local Traian, judetul Braila .  

Art.4 Prin grija secretarului  general al comunei Traian, judetul Braila, se va asigura convocarea 

consilierilor locali si a invitatilor in termenul stabilit de lege.  

Art.5 Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta celor interesati si publicata pe pagina de internet 

prin grija secretarului  general al comunei Traian, judetul Braila. 

                                                                                               

 

                                                                                                                     Contrasemnat, 
          Primar,                                                                                            Secretar general 
ec. Abaseaca Nicusor                                                              jr. Giugiuc Daniela Nicoletta  
 
 
 
 
 


