
Anexa nr. 6

la regulament

                                   Model orientativ de convocare a consilierilor locali la ședința consiliului    
                             local de către cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție

                    Stimată doamnă/Stimate domnule consilier local ................................................^1,
                    În temeiul art. ......^2, ......^3 vă invită la ședința .............................^4 a consiliului
local  care  va avea  loc  în  .......................................^5,  în  data  de ............^6,  la  ora ......^7,  cu
următorul proiect de ordine de zi:
                     Proiectul ordinii de zi a celei de-a ......^8 -a ședințe din cel de-al ......^9 -lea mandat
al consiliului local
              1. Adoptarea procesului-verbal al ședinței anterioare
              2. Proiectul de hotărâre a consiliului local nr. ....../......... privind .....................................
               3. Întrebări, interpelări și răspunsuri
               4. ......Diverse.
          Anexat invitației regăsiți materialele aferente ședinței consiliului local. 
          Puteți să formulați amendamente la proiectele de hotărâri ale consiliului local înscrise în
proiectul ordinii de zi și să le transmiteți secretarului general la adresa de poștă electronică ...^10.

                Cu deplină colegialitate,
......................................
^1 Se completează cu prenumele și numele consilierului local.
^2 Se completează,  după caz,  cu temeiul  juridic din Ordonanța de urgență  a Guvernului  nr.  57/2019
privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  cu  privire  la  tipul  ședințelor
consiliului local și persoana/persoanele care face/fac convocarea, respectiv cu art. 133 alin. (1) în cazul
ședințelor ordinare convocate de primar, cu art. 133 alin. (2) lit. a) sau c) în cazul ședințelor extraordinare
convocate de primar sau art. 133 alin. (2) lit. b) în cazul ședințelor extraordinare convocate de cel puțin o
treime din numărul consilierilor locali în funcție.
^3 Se completează cu persoana/persoanele care face/fac convocarea, respectiv primarul sau prenumele și
numele consilierilor locali.
^4 Se completează, după caz, cu tipul ședinței consiliului local, respectiv ordinară sau extraordinară.
^5 Se completează cu locul de desfășurare a ședinței consiliului local,  de exemplu: sala de ședințe a
primăriei.
^6 Se completează cu data în care va avea loc ședința consiliului local.
^7 Se completează cu ora la care va avea loc ședința consiliului local.
^8 Se completează cu numărul ședinței consiliului local din actualul mandat.
^9 Se completează cu numărul mandatului consiliului local având ca referință primele alegeri locale din
anul 1992, care reprezintă primul mandat. Pentru unitățile administrativ-teritoriale înființate după 1992,
primul mandat este cel de după primele alegeri de la înființare.
^10 Se completează cu adresa oficială de poștă electronică a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale
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