
ROM ANIA
PRIMARIA COMUNEI BLEJE$TI

JUDETUL TELEORMAN
CABINET PRIiVIAR

DISPOZITIE
PzuVIND: convocarea Consiliului local comuna BlejeEti jud.
Teleorman, in sedin!6 extraordinard de lucru stabilit[ in data de

16 septembrie z}rc

Primarul comunei Blejegti, judeful Teleorman, avdnd tn vedere:
- prevederile art. 39, alin. (1 li 3), art. 115 , alin. (1), lit "a" ,art. 117 ,

lit ((a'" din Legea 21512001 privind administrafia publicb locald
republicd in anul 2007 modificata qi completatd (Mo,23du20reb@i€2m7)

In temeiul art. 68, alin (1) din Legea 21512001 privind administralia
publica local6, republicatd in anul 2007 modificatd Ei completatd,, primarul
comunei Blejeqti,

DISPUNE:

Art.l. Se convoacl ;edinfa extraordinarl, de lucru ?n data de 1:
septembrie 2016 a Consiliului local Blejegti, judeful Teleorman ce va
avea loc'i"rrdr 16 09a.c. orele 16.00 la sediul Primdriei Blejeqti,
Teleorm an, avdnd urmdtorul proie ct al ordinei de zi :

a) Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectific[rii bugetului
local de venituri qi cheltuieli trimestrul III an bugetar
2016;

b) Proiect de hot[rAre privind aprobarea valid[rii
modificdrilor incluse conform Dispoziliei primarului nr.
132106 iunie 2016 a.c. pentru modificarea repartizdrii pe

trimestre a creditelor bugetare din trimestrul III in



trimestrul II a.a. in sum[ de 30 mii lei pentru plata
indemnizaliei persoanelor cu handicap pe luna mai 20i6 gi
a Dispoziliei primarului nr. 136115 iunie 2016 privind
transferul de credite bugeta.re din fondul de iezewd
bugetard la cap. 51.01.03 ,,autoritratri publice,, in sumd de
5 mii lei
Proiect de hotdrdre alegerea preqedintelui de gedinJ[
Consiliu Local Bleje;ti, pentru urmdtoarele 3 luni:
Diverse

Art. 2. Secretarul comunei Blejeqti-Teleorman, se va ingriji de:} comunicarea prezentei dispozi{ii c6tre Institulia prefectului
j udefului Teleonnan, pentru veri fi carea legali tdtiii) aducerea la cuno;tin![ publici a preientei dispozilii, prin
afi;area acesteia la avizierul unitifii ;i pe site-ut unititii.
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