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DISPOZIŢIE
privind convoearea Consiliului judeţean Botoşani în

şedinţă extraordinară pentru ziua de 15 ianuarie 2020, ora lO°

Preşedintele Consiliului judeţean Botoşani,

analizünd Referatul Direcţiei Juddice, Administraţie Publică Locatä nr 593 din
14.012020, prin care se propune convocarea Consiliului Judeţean Botoşani in şedinţă extraordinară,
pentru ziua de 15 ianuarie 2020, ora lO°.

in eonformitate cu prevederile art 1'78 alin. (2), art 179 alin.(1) şi aiin. (3) şi art. 191 ulin.
(3) iit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 57ĺ2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art 196 alin. (1) Iit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,

d i s p u n e:

Art. 1 Se convoacă Con%iliul Judeţcan Botoani in edinţä extraordinară, pentru 7013 de l 5
ianuarie 2020, ora 1000, în sala de şedinţe „Nicoiae torga" a Palatului Administrativ, situat în
municipiul Botoşani, Piaţa Revoluţiei nr. 1-3.

Art. 2 Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.

Art. 3 Proiectele de hotărâri ş materiaiele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la
dispoiiţia consilierilorjudeţeni pe suport hârtie, precum i în format electronic.

Art. 4 (1) Comisiile de specialitate nominalizate în proiectele de hotărâre vor transmite
secretarului general al judeţului avizele până cei tărziu ia ora desfăşurării edinţei consiiiului
judeţean.

(2) Consilierii judeţeni pot forrnula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri
înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art 5 Direcţia Juńdică, Administraţie Puhlică Locală va duce la îndeplinire prevedeńle
prezentei dispoziţii.
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ANEXA
Ia Dispoziţia nr. din 7 .O7 2020

Proiectul ordinii de zi cuprindet

Nr. Iniţiator TitluI proieetului de hotăr5re — probleme supuse dezbaterii
Crt.

1. Preşedinte Proiect de hotărüre privind incetarea de drept a mandatului de consilier

judcţean al domnului Sorescu Gheorghe.

2, Preşedinte Proiect de hotärâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe

vaioarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind dwmuńie

judeţene şi comunale, pe anul 2020 şi estimärile pentru anii 2021 — 2023.
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