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DrsPozrTrE
privind convocarea Consiliului local al comunei Bdcegti in gedinld ordinard

Avdnd in vedere proiectul ordinii de zi a gedinlei ordinare a Consiliului local al comunei BdceSti din luna

iulie anul 2021, redactat de Secretarul general al comunei Bdcegti cu Referatul nr.3.774/23.07.2021,
in conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art.134, alin. (L), lit, a), alin. (2), alin. (3), lit. a) gi alin.

(5), art. 135, alin. (1), alin, (Z) Si (g) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare,
in temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.57/2019 privind Codul

ad ministrativ, gu modificdrile 9i completdrile ulterioa re,

Primarul comunei Bicegti, judelul Vaslui emite prezenta dispozilie:

Art. 1. - (1)Se convoacd in Sedin!5 ordinard Consiliul localalcomunei Bdcegti.

(2)Sedinlavaavealocindatade 30iulie2O2l,orele10:30 insediulConsiliului localalcomunei Bdcegti.

(3) Materialele supuse dezbaterii Consiliului local sunt inscrise pe proiectul ordinii de zi, previzut in anexa

care face parte integrantd din prezenta dispozifie.

Art,2, - Punerea la dispozitia consilierilor locali a materialelorinscrise pe proiectul ordinii de zi se face pe

suport de hdrtie.

Art. 3. - Consilierii localisunt invitalia formula 5i a depune amendamente asupra proiectelor de hotdrAre.

Art. 4. - Cu aducerea la indeplinire se insircineazd Secretarul comunei Bdcegti care va asigura convocarea

Consiliului local gi va aduce la cunogtinla locuitorilor comunei Bdcegti proiectul ordinii de zi a gedinlei

ordinare.

Contrasemneazd,
(arrat: r

Bdcegti, 23 iulie 202L,
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ANEXA
la Dispozilia nr.357123.07.2021. privind convocarea Consiliului localin sedintd ordinard

iroiectulordiniide zia sedinteiordinare a Consiliului localalcomunei Bdcesti
din data de 30 iulie 2021

1-. Aprobarea procesuluiverbal de la sedinta anterioard;
2. Depunerea jurim6ntului de cdtre consilierul local Negru Coster;
3. Prezentarea proceselor verbale privind alegerea delegatilor sdtegti din satele Bdbu;a, pdltinig giJibdnegtii
Buhlii ;i a delega!ilor sdtesti din aceste sate;
4. Proiect de hotirAre privind aprobarea organigramei, numdrului de posturi ti statului de funcfii din
aparatul de specialitate al Primarului pi din serviciile publice de interes local, lnitiator, primarul comunei
Bicegti. Comisia cdreia i- a fost transmis spre avizare proiectul de hotd16re: Comisia pentru administralie
publicai locald, amenajarea teritoriului si urbanism, juridicd gi de disciplind, apdrarea ordinei 9i liniste'
publice a drepturilor omului, relatii cu cetatenii;
5. Proiect de hotd16re privind pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de v6nzare a bunurilor
imobile din domeniul privat alcomunei Bdcegti. Inifiator, Primarul comunei Bdcegti. Comisia cdreia i-a fost
transmis spre avizare proiectul de hotdrdre:cele treicomisiide specialitate ale Consiliuluilocal;
6. Proiect de hotdr'6re privind acordarea unui mandat special reprezentantuluicomunei BSce;tiin Adunarea
Generala a Asocialiei pentru Dezvoltare Intercomunitard de Utilitdti Publice pentru Serviciul de Alimentare
cu Apd;i de Canalizare din municipiile Vaslui, 86rlad, Hugi ;i oragul Negregti, judelul Vaslui (APCVASLUt).
Initiator, Primarul comunei B5cegti. Comisia cdreia i- a fost transmis spre avizare proiectul de hotd16re:
Comisia pentru programe de dezvoltare economico - socialS, buget - finanle, administrarea domeniului
public gi privat al comunei, agriculturii, gospoddrie comunal6, ecologie, protecfia mediuluigiturism, servici'
gi comert;
7. Proiect de hotirAre privind alegerea Pregedintelui de gedinld. Ini!iator, primarul comunei Bdcepti,
Comisia cdreia i- a fost transmis spre avizare proiectul de hotd16re: Comisia pentru administra!ie publicb
locala, arrenajarea teritoriului 9i urbanism, juridica si de disciplina, apararea ordinei 5i linistei publice a

drepturilor omului, relatii cu cetatenii;
8. intrebdri si interpeldri.
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