ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA SÂNANDREI
PRIMARIA
Nr. 2841/31.03.2020
CONVOCATOR
Având în vedere Dispoziția Primarului nr. 70/30.03.2020 privind convocarea Consiliului Local
Sânandrei în ședință extraordinară pentru luna aprilie 2020, prin intrmediul aplicației ”whatsapp”,
În temeiul prevederilor art. 133 alin (2) și ale art. 134 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul adiministrativ, în data de 01.04.2020, la ora 9, se convoacă grupul ”Consiliul Local Sânandrei”,
constituit în aplicația”whatsapp”, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sânandrei
pentru luna aprilie 2020, cu următoarea ordine de zi:

1 Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a CL Sânandrei din 24.03.2020
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7 din
07.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al
Comunei Sânandrei
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar în sumă de 20 000 lei,
Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara, din bugetul local
al Comunei Sânandrei.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță, asistenta si
reprezentare juridica a Comunei Sânandrei
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva
incendiilor și a activității de protecție civilă în comuna Sanandrei şi a măsurilor de optimizare a
acestora,pentru trimestrul I din anul 2020
6. Diverse informări.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi, inițiate de Primarul Comunei Sânandreidomnul Claudiu-Florin Coman, sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail și whatsapp (in cadrul
grupului ”Consiliul Local Sânandrei”)
REDACTAT
Muntean Diana-Andreea

PROCES-VERBAL DE POSTARE
(pe site-ul www.primaria-sinandrei.ro și pe aplicatia ”whatsapp”, în cadrul grupului ”CLS”)
Încheiat azi 31.03.2020 cu ocazia postării convocatorului ședinței extraordinare a Consiliului Local
Sânandrei pentru 01.04.2020.
În fața mea, Muntean Diana-Andreea-secretar comună, precum și în fața doamnei Bodac Vanesa inspector, a fost afișat prezentul.
Data afișării: 31.03.2020

Data luării de la panou: 31.04.2020
SECRETAR COMUNĂ
Muntean Diana-Andreea
CONSILIER ACHIZIȚII
Botan Veronica

