
ROMÂNIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA LICURICI 
PRIMAR 

DISPOZITIA NR. 419 
privind convocarea consiliului local in sedintă  ordinară, 

in data de 20.12.2019,1a ora 14:00 

Primarul comunei Licurici, judetul Gorj, Drăgulescu Liviu Doru, 
Având in vedere: 

- Prevederile art.133 alin (1) , art 134 alin (1) lit a) şi art.135, din Ordonanta de 
Guvern. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

-in temeiul prevederilor art 196 alin (1) lit. b) din Ordonanta de 
Guvern. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările 
ulterioare. 

DISPUNE:  

Art.!. Se convoacă  Consiliul Local al comunei Licurici, judeţul Gorj, in sedinţă  
ordinară  , vineri, 20.12.2019, ora 14:00. 

Şedinţa se va desfaşura in sala de şedinţă  a Consiliului Local Licurici. 
Şedinţa este publica. 

Art.2. Proiectul ordinii de zi este următorul: 
I. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al şedintei ordinare a Consiliului 

Local al comunei Licurici din data de 29 noiembrie 2019; 
2. Project de hotărăre privind alegerea preşedintelui de şedintă  pentru perioada 1 

ianuarie 2020 - 31 martie 2020. 
3. Project de hotărăre privind aprobarea programului de activitate şi graficul de 

şedinte al Consiliului Local Licurici, pentru trimestrul I, anul 2020. 
4 . Diverse. 

Art.3. Proiectele de hotărăre menţionate in proiectul ordinii de zi şi materialele 
aferente sunt puse la dispoziţia consilierilor locali şi au fost transmise de către 
secretarul general al comunei Licurici spre avizare următoarelor comisii de 
specialitate: Comisia pentru dezvoltarea economico-socială  şi de mediu a comunei, 
administrarea domeniului public şi privat al U.A.T. Licurici; Comisia pentru 
gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; Comisia de specialitate pentru 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, a instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes local şi a regiilor autonome de interes local, cooperare 
interinstituţională  pe plan intern şi extern, juridică  şi administraţie publică; 
Art.4. Consilierii locali pot să  formuleze şi să  depună  amendamente la proiectele de 
hotărăre, inscrise in ordinea de zi. 
Art.5. (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată  in termen de 30 de zile de la 
comunicare la Primarul comunei Licurici. 

(2) In situaţia in care persoana in cauză  este nemulţumită  de modul de 
soluţionare a contestaţiei, poate contesta dispoziţia la Tribunalul Gorj-Secţia de 



PRIMAR, 
Drăgulescu Liviu 

contencios administrativ şi fiscal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 
privind contenciosul administrativ. 
Art.6. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă  publică  prin publicare in Monitorul 
Oficial Local, prin afişare la sediul Primăriei Licurici de către secretarul general al 
comunei Licurici şi se comunică  Prefectului judeţului Gorj in conformitate cu art. 197 
alin (1) şi (4) din Ordonanţa de Guvern nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Dată  azi: 13.12.2019 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar general, 
Stroe Ion-Marius 
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