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ANUNT

Aducem la cunostinta cetatenilor,

ORDINEA DEZI

A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL

COMUNEI VALEA LUPULUI DIN DATA DE 25.10.zOLg,ORA

09,00

Care se va desfasura in sala de sedinte a Primariei Valea Lupului(sediut nou) si
care se regaseste in Dispozitia nr.254/1,8.1,0.2019,pe care o anexam la prezentul.



Comuno Volea Lupului

Judetul losi

PRIMAR

Di spoziti a nr. 254/1B. 10. 2019

privind convocoreo Consiliului LocalValeq Lupului in sedinta ordinara pentru dota de 25
octombrie 20L9,ora 08,00

Primorul comunei Vqlea Lupului,judetul lasi;

ln temeiul ort.L96 alin.L,lit.b si al art.133 atin L si ort.l-34 alin.7,lit.o) si 135 din ordonanta de
Urgenta nr.57/20L9 privind CoduI Administrativ;

DISPUNE:

Art.7 Se convoaco plenul Consiliului LocqlValea Lupului in sedinta publico ordinaro pentru doto
de 25 octombrie 2019 ,incepand cu oro 08,00,in salo de sedinte a PrimorieiVolea Lupului(sediul
nou).

Art.2 Proiectul ordinii de zi este cuprins in anexa care foce parte integranta din prezenta
dispozitie .

Art-3 Moterialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse lo dispozitia consilierilor locoli atot
in originol,spre consultore lo secretdrul tJAT-ului,cot si in copie ,comunicote ,sub semnaturo,
fiecarui consilier locol.

Art.A Consilierii locali ,pot formula si depune omendamente osupro proiectelor de hotorari
inscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.S Copie dupo prezento dispozitie se comunico consilierilor locali si prefectuluiJudetului losi in
c.onformitote cu art.197 alin.7 din Ordonanto de Urgenta nr.57/20L9 privind Codut administrativ

PRIMAR

Mihoiluc Dumitru

Controsemneozo de legolitate

ral-Potochino Agnes
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PROIECTUL ORDINII DE ZI

Anexa la Dispozitia nr.254/L8.70.2079 privind convocorea Consiliului LocalValea Lupului in
sedinto ordinora in data de 25 octombrie 20Lg,ora O7,OO

L.Proiect de hotarore privind oproboreo contului de executie pentru trim lll ol onului 2019;

2.Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Listei obiectivelor de investitii cu finantore
partiola sau integrala de la bugetul locol pentru onul 20J_9 ;

3.Proiect de hotorore privind octuolizarea Programului onual al ochizitiilor publice pentru anul
2019;

4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului locol;

5.Proiect de hotarore privind anularea accesoriilor in cazul obligatiitor bugetore restonte lo 37
decembrie 20L8 dotorote bugetului local al Primariei comuneiValeo Lupului ;

6.Proiect de hotarare privind modificorea Regulomentului de instituire si odministrore o taxei
speciole de solubrizare pentru persoanele cosnice si non casnice in comuna Valeo Lupului doptat
pri n HCL n r. 1L0/27. 1 L.2018

T.Proiect de hotarare privind oprobarea concesionarii prin licitotie publica a terenului in
suprafata de 366,00mp,NC 66467,CF 66467 ,domeniul privot al comuneiVqleo Lupului,in
vederea construirii unei locuinte proprietate personola;

8'Proiect de hotarore privind organizarea si sorbotorirea Zilei comuneiValea Lupului ,judetul tasi
precum si stabilireo unor mosuri orgonizotorice pritejuite cu ocazia acestui eveniment;

9'Proiect de hotorore privind acordarea unui mondot general primorului comuneivaleo Lupului
si consilieruluiiuridic din cadrul oparatului de speciolitate ol primorului comuneiValea Lupului
,in vederea reprezentarii Consililui locol al comuneiValeo Lupului in fata instantelor
judecatoresti de toate gradele;

9.Diverse;

PRIMAR

MIHAILUC DUMITRU

Secretor generol

6NES POTOCHINA


