RoMANrn
J33'W^"'f.:rirT'
,
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului local al comunei Bdcegti in Eedintd ordinari
in data de 3l octombrie 2019

in temeiul art. 133, alin. (l), art.734, alin. (l), lit. a), alin. (2), alin. (3), lit. a), alin. (5), art. 135,
(1) gi art. 196, alin. (1), lit, b) din Ordonanla de urgenla a Guvernului nr. 5712019 privind

alin,

Codul administrativ,
Primarul cormrnei Bicegti emite prezenta dispozilie:

Art.

-

(1)rSe convoacd in*Eedinld ordinard Consiliul local al comunei BaceEti,
(2) $edinfa va avea loc in data de 3l octombrie20lg, orele 18,00'in sala de Eedinle a Consiliului
local al comunei Bdceqti.
(3) Materialele supuse dezbaterii Consiliului local sunt inscrise in proiectul ordinii de zi, prevdzlrt in
A!_e-X-A care face parte integrantd din prezenta dispozilie.
1.

Art,2. -

Punerea la dispozilia consilierilor locali a materialelor inscrise pe proiectul ordinii de zi se

f'ace pe suport de hArtie.

Art.

3.

-

Consilierii locali sunt invitali a formula ;i a depune amendamente asupra proiectelor de

hotSrdre,

Art. 4, - Cu aducereala indeplinire se insdrcineazd Secretarul comunei Bdceqti care va asigura
convocarea Consiliului local gi va aduce la cunogtinfa locuitorilor comunei Bdceqti ordinea de zi a
5edinfei ordinare.

I

CdrauEu

Contrasemneazd
Secretar,

BdceEti. 24 octombrie 2019,
Nr. 509

ANEXA
la Dispozi1tanr.509l24.10.2019 privind convoarea Consiliului local in Sedinta ordinard
in data de 31 octon-r,pie 2019

Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Bacesti
clin data de 31 octombrie 2019

L
2.

Proiect de hot6rAre privind aprobareaexecufiei bugetului localin trinrestrul Ill anul20l9. lnitiator,
Primarul comunei Baceqti, Conrisia de specialitate cdreia i- a fost trimisd spre avizare proiectul
de hotarAre: Comisia pentru buget - finan{e, administrarea donreniului public gi privat al comunei.
agricLrltur6, gospodbrie comunald, ecologie, proteclia mediulLri, servicii gi comer!;
Proiect de hotdr6re privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la gi de la locul de munca a

cadrelor didactice gi a personalului didactic auxiliar de la $coala gimnaziald "Teodor Juncu", sat
Bdcegti'pentru luna iulie ;i august anul 2019. Iniliator, Primarul comunei Bdceqti. Cornisia de
specialitate cdreia i_- a fost trimisa spre avizare proiectul de hotir6re: Cornisia pentru invdfdrnAnt,
sdn6tate 9i familie, cultu16, culte religioase, muncd gi proteclie social6, protecfie copii, tineret gi

3.

4.

5.

6.

sport;

Proiect de hotar6re privind aprobarea Prograrnului

de

deszdpezire gi cornbatere a poleiulLri pe

drunrurile din adnrinistrarea con-lurrei, in perioada de iarnd I noiernbrie 2019 la 31 rnarlie 2020.
lniliator, Primarul comunei Bdcegti. Comisia de specialitate cdreia i- a fost trirnisd spre avizare
proiectLrl de hotbrdre: Comisia pentru buget - finanfe, adrninistrarea domeniului public qi privat al
cornr"rnei, agriculturd, gospoddrie comunal[, ecologie, protec{ia mediului, servicii gi corner!;
Proiect de hotdrdre privind aprobarea organigramei, numdrului de posturi Ei statului de funclii din
aparatul de specialitate al Prirnarului gi din serviciile publice de interes local. Inifiator, Primarul
conrunei BSceEti. Cornisia de specialitate cdreia i - a fost trimisd spre avizare proiectul de
hotbrdre: Conrisia pentru buget - finan{e, administrarea domeniului public gi privat al conrunei,
agriculturd, gospoddrie comuna16, ecologie, protec{ia mediului, servicii qi comer!;
Proiectul de hotdr6re privind desemnarea reprezentanjilor Consiliului local al comunei Bdcegti in
Consiliul de adrninistrafie al $colii gimnaziale nr. I "Teodor Juncu" sat Bdcegti, in anul gcolar
2019 -2020.lni1iator, Primaruil comunei Bdceqti. Cornisia de specialitate cdreia i- a fost trimisa
spre avizare proiectul de hotdrdre: Comisia pentru invdfdm6nt, sdndtate gi familie, cultur6, culte
religioase, muncb qi protecfie socialS, proteciie copii, tineret gi sport;
Analiz.a cererii doanrnei Viziru Clarnelia adresatd ConsiliLrlui local.

