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DISPOZIŢIA Nr.1 

Din 04.Ianuarie 2022 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cozma în şedinţa extraordinara 
 

 Ormenişan Petru, primarul comunei Cozma, judeţul Mureş.  

 Având în vedere prevederile  art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit . a , alin. 2 si alin. 3 lit. b şi 

art. 196, alin. 1, lit. b, din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

            Avand in vedere situatia existenta la nivel national, in vederea prevenirii infectarii cu noul  

coronavirus, SARS COV-2, sedinta va avea loc in incinta Caminului Cultural Cozma, cu respectarea 

stricta a masurilor de igiena si distantarea sociala  impuse de catre autoritatile  centrale.     

            Astfel, intrarea in cladire se va efectua numai dupa dezinfectarea mainilor, aplicarea mastii si 

a manusilor medicale pentru protectie iar la asezarea in sala se va asigura o distanta de 2 m intre 

persoanele prezente. 

       În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) litera b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

                              DISPUN: 
 

Art. 1 . In conformitate cu prevederile art.134 aliniatul (4) si (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Comunei Cozma  în 

şedinţă extraordinara  pentru data de 05 luna Ianuarie anul 2022 ora 9,00, care va avea loc în sediul 

Caminul Cultural Cozma, nr. 26, având următoarele  proiecte de ordine de zi: 
 

1.  Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunilor de dezvoltare, a Bugetului Local 

de Venituri si Cheltuieli al Comunei Cozma pe anul 2021 din excedentul bugetar al anilor 

precedenti 
 

Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi puse la dispozitia  consilierilor locali odata 

cu semnarea convocatorului 

 (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de 

hotărâri înscrise pe ordinea de zi. 
 

              Primar                                                                   Secretar general UAT 

        Ormenişan Petru                                                               Crăciun Adrian 
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