ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BACF$TI
PRIMAR
DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Bdceqti in Eedinla ordinard
in data de 30 septembrie 2019

in temeiul art.733, alin. (1), art, 134, alin. (1), lit. a), alin. (2), alin. (3), lit. a), alin. (5), art. 135,
alin. (l) Ei art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanla de urgen![ a Guvernului nr. 5712019 privind
Codul administrativ.
Primarul com,trnei Bdcegti emite prezenta dispozilie:
1. - (l )Ge convoacd in'gedinla ordinard Consiliul local al comunei Bdcegti.
gedinfa
(2)
va ayea loc in data de 30 septembrie20lg, orele 17,00 in sala de gedinle a Consiliului
local al comunei BdceEti.
(3) Materialele supuse dezbaterii Consiliului local sunt inscrise in proiectul ordinii de zi, prevdzut in
anexq care face parte integranta din prezenla dispozilie.

Art.

Punerea la dispozilia consilierilor locali a materialelor inscrise pe proiectul ordinii de zi se
face pe suport de hArtie.

Art.2. -

Art.

3.

-

Consilierii locali sunt invitali

a

formula gi a depune amendamente asupra proiectelor de

hotdrAre.

Cu aducerea la indeplinire se insdrcineazd Secretarul comunei Bdceqti care va asigura
convocarea Consiliului local qi va aduce la cunogtinla locuitorilor comunei Bacegti ordinea de zi a
sedintei ordinare.

Art. 4.

-

"t\s IA.

Prirnar,

raliu CarduEu

Contrasemneazd
Secretar,
Mihai Blbuganu

B[cegti, 20 septembrie 2019,
Nr.467

ANEXA
la Dispozi1ianr.467l20.09.20i9 privind convoarea Consiliului local in gedinla ordinard
in data de 30 septenrbrie 2019
Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Bdceqti
din data de 30 septembrie 2019
Proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 - rectificarea a II a.
lnifiator, Primarul comunei Bdcegti. Comisia de specialitate cdreia i - a fost trimisd spre
ayrzare proiectul de hotdrdre: Comisia pentru buget - fltnanle, administrarea domeniului
public Ei privat al comunei, agricultura, gospoddrie comunald, ecologie, proteclia mediului,
servicii Ei comer!;
2. Proiect d6 hotarare privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la Ei de la locul de muncd a
cadrelor didactice s*i a personalului didactic auxiliar de la $coala gimnaziald "Teodor
Junc0", sat Bacegti pentru luna iunie anul 2019, Inifia{or, Primarul comunei BdceEti.
Comisia de specialitate cdreia i - a fost trimisd spre avizare proiectul de hotdrire: Comisia
pentru invdldmAnt, sdn[tate gi familie, cultur6, culte religioase, muncd gi proteclie sociala,
protecfie copii, tineret gi sport;
a
J
Proiect de hotdrdre privind alegerea Pregedintelui de qedinJd. Iniliator, Primarul comunei
Baceqti. Comisia de specialitate cdreia i - a fost trimisd spre avLzarc proiectul de hotArare:
Comisia pentru administralie publica local[, amenajarea teritoriului gi urbanism, juridica gi
de disciplind, apdrarea ordinii gi liniEtii publice, drepturilor omului, relaJii cu cetdlenii.
I
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