
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

 

Privind convocarea Consiliului local Treznea 
în şedintă  ordinara. 

 
PRIMARUL COMUNEI TREZNEA, 

 
  Având în vedere : 

- prevederile  art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

În temeiul   art.196, alin.(1), lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
  

DISPUN  : 
 

      Art.1 Se convocă pentru data de 19 decembrie  2019, orele 9,oo Consiliul local 
Treznea în sedinţa ordinară.  
 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredintează d-ul Blândaş-Igreţ 
Ioan,secretarul comunei. 
 
     Art.3 Prezenta hotărâre se comunica la : 

- Instituţia Prefectului judetului Sălaj 
- Consilierilor localui si invitatilor; 
- Locuitorilor comunei prin afisare; 
- Dosar de şedinţă; 
- Dosar dispoziţii; 
- www.primariatreznea.ro 

 
 
 

PRIMAR,            CONTRASEMNEAZĂ 
         OROS CRISTIAN               SECRETAR GENERAL UAT 
             IOAN BLÂNDAŞ-IGREŢ 
 
 
 
 
 
 
 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA TREZNE 
PRIMAR 

 
 
 
 
 

DISPOZITIA Nr.131   
Din  12 Decembrie 2019 

 

 



        
 
 
 
 
 
ANEXA LA DISPOZITIA NR.131./2019 
 

In conformitate cu Dispozitia nr. 131 /2019 Consiliului local Treznea 

se convocă în ședința ordinară  în  data de  19 decembrie  2019, orele 9 ,00  la sediul 
primăriei.  
  
Având în vedere prevederile art.134,alin.(5)  și art.135 din din OUG Nr.57/2019 privind 
Condul administrativ,  ședința va avea următoarea , 
 

ORDINE DE ZI : 
 

1. Proiect de hotărâre  privind  incheierea unui contract  de asistență juridica  si 
reprezentare  în instanță ,  între UAT  TREZNEA  și Cabinet individual avocaț   Sabou 
Corina, pentru recuperarea unui prejudiciu  stabilit  de Camera de Conturi Sălaj ; 

Inițiator : Primarul comunei Treznea 
Comisii de specialitate : -    Comisia pentru dezvoltare economică; 

-  Comisia juridică ; 
- Comisia, învățământ , sănătate, cultură și sport 

 
2.Proiect de  hotărâre  privind aprobarea Dispozitiei nr.128/2019 pentru rectificarea 
bugetului local pe anul 2019, luna decembrie  ; 

 Inițiator : Primarul comunei Treznea 
Comisii de specialitate : -    Comisia pentru dezvoltare economică; 

- Comisia juridică ; 
- Comisia, învățământ , sănătate, cultură și sport 

3.Proiect de hotarâre privind încheierea unui parteneriat între Primăria comunei 
Treznea, Scoala gimnaziala – Aurelia și Lazar Cosma, Biserina ortodoxa Treznea și 
Bozna și Biserica penticostala Treznea și Bozna , 

-    Comisia pentru dezvoltare economică; 
- Comisia juridică ; 
-Comisia, învățământ , sănătate, cultură și sport 
 

PRIMAR, 
OROS CRISTIAN 

 
 


