
COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

N R. 21822120.LL.2020

ANUNT

Aducem la cunostinta cetatenilor,

ORD!NEA DEZI

A SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL

AL COM U N EI VALEA LU PU LU I DIN DATA DE 26,TT,2020

ORA 18:00

Care se va desfasura in sala de sedinte a PrimarieiValea Lupului sicare se regaseste in

Dispozitia nr 29L/20.11,.2020, pe care o anexam la prezentul.



Art. 5. Copie dupa prezenta dispozitie

conlbrmitate cu art. 197 ali din OUG

ROMANIA
JUDETUL IA$I

se cornunica consilierilor locali si Prefectului Judetului lasi in

nr. 57 12019 privind Codul administrativ'

COMUNA VALEA LUPULUI
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 291 120'll'2020

privind convocarea Consiliului Local valea Lupului in sedinta ordinara pentru data

de 26'll'2020' ora 18:00

DULGHERU FLORIN LIVIU - Primarul comunei valea Lupului', judetul lasi'

Av6ndinvederereferatulnr'21709120.|l,2o2oprivindemitereadispozitieideconvocareaa
consiliului Local al Comunei Valea Lupului, in gedinfd ordinard pentru data26'll'2020' ora 18:00;

Dispozitianr.2S6l|6.ll,xo2oprivinddelegareatributiidesecretargeneralalUATComunaValea

Lupului,doamneiLupuEmilia,consilierachizitiipubliceprincipal_CompartimentAchizitiipublicesi
investitii in cadml aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lupului' judetul Iasi;

in temeiul dispozifiilor arr. 133 alin. (l), art.l34alin. (l) lit. a), alin. (3) lit. a), alin' (5), art' 135'

art. 155 alin. (l) lit. b) qi lit. e), alin. (3) lit. b) 9i art' 196 alin' (l) lit' b) din ordonanfa de urgenla a

Guvernului nr.5TlxOlgprivind codulAdministrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare;

DISPUNE:

Art. 1. Convoactr consiliul Local al comunei valea Lupului in qedin(5 ordinarl pentru data de

26.ll.2o20,ora 18:00, desf6guratS cu participar eaftzicda consilierilor locali, in sala de gedinle din sediul

prim.riei comunei Vatea Lupului, sat. Valea Lupului, Aleea Irisului nr' 8, com. Valea Lupului, jud' Iasi, cu

proiectul ordinii de zi prevdzut in Anexa [a prezenta Dispozilie, care face parte integrantd din aceasta'

Art,2, Materialele inscrise in 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. 3. Consilierii locali pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise in

proiectul ordinii de zi.

fl Contrasem neaza pentru legalitate,

Consilier achizitii Publice,
Emi'xeu

Florin Livi



1.

ROMANIA
JUDETUL IA$I

COMUNA VALEA LUPULUI
PRIMAR

ozo

AprobareaProcesuluiverbalalsedinfeiordinareaConsiliuluilocalValeaLupului,dindatade
04.11.2020;

Proiect de hotarare privind aprobarea Ordinii de zi;

proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului legal gi a persoanei/persoanelor care pot

inlocui reprezentantul legal al UAT Comuna Valea Lupului in Adunarea Generala a Asociatiei de

Dezvoltare Intercomunitar6 pentru salubritate A.D.LS Iaqi ;

Proiect de hotdrdrea Privind desemnarea reprezentantului Comunei Valea Lupului in Adunarea

Generala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Regiunea Rediu-Prajeni;

Proiectdehotarareprivindatribuireaunordenumiridestrazi;
proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiilor de specialitate ale consiliului

Local al comunei Valea LuPului;

proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Valea

Lupului;
proiect de hotararea privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si aprobarea

majorarii valorii neeligibile la obiectivul de investitii "construire si dotare gradinita cu program

prelungit in comuna Valea Lupului, judetul Iasi" (prin PNDR 2014-2020, SubMasura 7'2');

proiectde hot6r6re privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare intercomunitard de utiliteli publice

pentru serviciul de transport public local "ASOCIATIA METROPOLITANA DE TRANSPORT

PUBLIC IA$I";
10. proiect de hot[r6rea privind desemnarea a doi reprezentanti ai consiliului local in Consiliul de

Administra{ie gi in Comisia de Asigurare a CalitS[ii din cadrul $colii Gimnaziale "Profesor Mihai

Dumitriu" Valea LuPului;

ll. proiect de hotarare'privind suplimenarea numarului de posturi de asistenti personali de la 20

posturi la 25 posturi in cadrul UAT Comunei Valea Lupului, judetul lasi;

12. proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de instituire si

administrare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice si non-casnice in Comuna

Valea Lupului, adoptat prin HCL 110127.11.2018 si modificat prin HCL 107125.10.2019, HCL

121 I 19.12.201 9 si HCL din 24.02.2020

Contrasemneaza pentru legalitate'
Consilier achizitii Publice'
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