
COMUNA VALEA LUPULUI,JUDETUL IASI

NR.2089112O.09.2019

ANUNT

Aducem la cunostinta cetatenilor,

ORDINEA DEZI

A SEDINTEI ORDINARE A CONSIL!ULU! LOCAL AL

COM U N E ! VALEA LU PU LU I DIN DATA DE 27.09. 2OL},ORA

09,00

Care se va desfasura in sala de sedinte a Primariei Valea Lupului(sediul nou) si

care se regaseste in Dispozitia nr.233 /20.09.20L9,pe care o anexam la prezentul.



Comuna Valea Lupului

Judetul lasi

PRIMAR

Dispozitia nr.233 /20.09. 2019

privind convocarea Consiliului LocalValea Lupului in sedinta ordinara pentru data

de 27 septembrie 2019,ora 08,00

Primarul comunei Valea Lupului,judetul lasi;

ln temeiul art.196 alin.1,lit.b si al art.133 alin L si art.134 alin.1,lit.a) si 135 din

Ordonanta de Urgenta nr.5712019 privind Codul Administrativ;

DISPUNE:

Art.l Se convoaca plenul Consiliului Local Valea Lupului in sedinta publica

ordinara pentru data de 27 septembrie 2019 ,incepand cu ora 08,00,in sala de

sedinte a Primariei Valea Lupului(sediul nou).

Art.2 Proiectul ordinii de zi este cuprins in anexa careface parte integranta din

prezenta dispozitie .

Art.3 Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia

consilierilor locali atat in original,spre consultare la secretarul UAT-ului ,cat si in

copie,comunicate,sub semnatura, fiecarui consilier local.

Art.4 Consilierii locali ,pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de

hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.5 Copie dupa prezenta dispozitie se comunica consilierilor locali si Prefectului

Judetului lasi in conformitate cu art.t97 alin.l din Ordonanta de Urgenta

nr.57 /2019 privind Codul administrativ .

PRIMAR Contrasemneaza de legalitate

Mihailuc Dumitru

{l

r-Potochina Agnes



PROIECTUL ORDINII DEZI

Anexa la Dispozitia nr.233120.09.2019 privind convocarea Consiliului Local Valea
Lupului in sedinta ordinara in data de 27 septembrie 2019,ora 08,00

l.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consitier local al domnului
Ababei Gheorghe;

2.Proiect de hotarare privind actualizarea Programului anual al achizitiilor publice
pentru anul 20L9;

3.Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume
care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020;

4.Proiect de hotarare privind acordarea unor prestatii sociale cuplurilor de
persoane varsnice care aniverseaza cel putin 50 de ani de casatorie;

5.Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociata organizat la

nivelul comunei Valea Lupului,judetul tasi;

6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile
sociale administrate si finantate din bugetul local al comunei Valea Lupului

,judetul lasi;

T.Diverse;

PRIMAR

MIHAILUC DUMITRU

SECRETAR

POTOCH I NA
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