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privind convocarea adun

în vederea alegerii delega

Primarul comunei Mă
 Având în vedere : 
-referatul Secretarului general
-prevederile art.142, alin.(1)

modificările și completările ulterioare
În temeiul art.196, alin.(1),lit. “b” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

modificările și completările ulterioare
 

         Art.1. Se convoacă în data de 
Pădureni pentru alegerea delegat
la Școala Pădureni. 
 Art.2. Se convoacă în data de 
pentru alegerea delegatului satesc în Consiliul Local 
Școlii Poiana. 
 Art.3. Se convoacă în data de 
pentru alegerea delegatului satesc în Consiliul Local 
Trebes. 

Art. 4. Convocarea se va fa
sat unde va avea loc adunarea. 

Art.5. Secretarul general al comunei M
dispoziție Prefectului județului Bac
publica prin afișare pe site-ul primă

 
 
 
                                                                                       

PRIMAR,       

 

                  Marcelin ȘOLOT                                              
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DISPOZIȚIA NR. 217 
             din 4 noiembrie 2020 

convocarea adunărilor  sătesti din satele Pădureni, Poiana și Trebe
vederea alegerii delegaților sătești în Consiliul Local Mărgineni 

 
 

 

ărgineni, județul Bacău; 

Secretarului general înregistrat la nr. 10720 din 04.11.2020, 
prevederile art.142, alin.(1)-(3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ

rile ulterioare 
temeiul art.196, alin.(1),lit. “b” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

rile ulterioare 

 D I S P U N E : 
 

n data de 05.11.2020, orele 12.00, adunarea s
pentru alegerea delegatului satesc în Consiliul Local Mărgineni, adunare ce va avea loc 

ă în data de 06.11.2020, orele 12.00, adunarea săteasca în satul 
pentru alegerea delegatului satesc în Consiliul Local Mărgineni, adunare ce va avea loc în curtea 

ă în data de 09.11.2020, orele 12.00, adunarea săteasca în satul 
pentru alegerea delegatului satesc în Consiliul Local Mărgineni, adunare ce va avea loc 

Convocarea se va face prin afișaj, anunțuri și contact direct cu cetăț

Secretarul general al comunei Mărgineni, județul Bacău va comunica prezenta 
ului Bacău, persoanelor nominalizate și va fi adus

ul primăriei. 

                                                                     CONTRASMNEAZĂ,
           SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI ,

                                                    Elena - Daniela COȘA  

  

Trebeș  

019 privind Codul administrativ, cu 

temeiul art.196, alin.(1),lit. “b” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

, adunarea săteasca în satul 
adunare ce va avea loc 

ăteasca în satul Poiana 
adunare ce va avea loc în curtea  

ăteasca în satul Trebeș 
adunare ce va avea loc la Școala 

i contact direct cu cetățenii din fiecare 

u va comunica prezenta 
adusă la cunostință 

Ă, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI , 

 


