
COMUNA VALEA LUPULUI, JUDETUL IASI

N R. 1670 /22.0L.2021,

ANUNT

Aducem la cunostinta cetatenilor,

ORDIN EA DE ZI

A SEDINTEI ORDINARE A CONSIL!ULU! LOCAL

AL COMUNEI VALEA LUPULUI DIN DATA DE 28.01.2021,

ORA 18:00

Care se va desfasura in sala de sedinte a Primariei Valea Lupului si care se regaseste in

Dispozitia nr.28./22.01".2027, pe care o anexam la prezentul.



ROMANIA
JUDETUL IA$I

COMUNA VALEA LUPULUI
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 28 I 22.01,2021

Privind convocarea Consiliului Local Valea Lupului in sedinta ordinara pentru data
de 28.01.2021, ora lg:00

DULGHERU FLORIN LIVIU - Primarul comunei Valea Lupului, judetul Iasi,

Av6nd in vedere referatul nr. 1634/22.01.2021privind emiterea dispozitiei de convocarea
a Consiliului Local al Comunei Valea Lupului, in gedinfd ordinara pentru data 2g.01.2021, ora
l8:00;

Dispozitia nr. 3l1115.12,2020 privind delegarea atributii de secretar general al UAT
Cotnuna Valea Lupului, doamnei Lupu Emilia, consilier achizitii publice principal
Cornpartiment Achizitii publice si investitii in cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Valea Lupului,.judetul Iasi;

Avand in vedere H.G. nr. 312021 privind prelungirea starii <Je alerta pe teritoriul Romaniei
incepand cu data de l3 ianuarie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata
acesteia pentru prevenirea si cornhaterea efectelor panclemiei de covlD -19;

Avand in veclere Analizaprivind incidenta cumulata a cazurilor in ultimile 14 z.ilela nivelul
.iurdetului Iasi prezentata de Directia de Sanatate publica;

in temeiul dispoziliilor art. 133 alin. (l), art. 134 alin. (l) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5),
art. l35,art. l55alin.(l)lit.b)9i lit.e),alin.(3)lit.b)qi afi.t96alin.(l)lit.b)dinordonan{ade
Urgen(a a Guvernului nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

DISPUNE:

Art. l. Convoacd Consiliul t,ocal al Comunei Valea Lupului in gedin{a ordinar6 pentru data de
28'01.2021, ora l8:00. desfh;uratd cu participareafrz.ici a consilierilor locali. in iala de gedinle
din sedirrl Prirrrbriei cotnunci Valcn Lupului. sat, Valea Lupului. Aleea Irisului nr. g. com. Valea
[,uFului..irrd. Iasi. ctt proiectul ordirrii de zi prevdzut in Anexa la prezenta Dispozilie. care face
partc integranti din aceasta.



Art'2' Avand in vedere Analizaprivind incidenta cumulata a cazurilor in ultimile 14 zilela nivelul
.iudetului Iasi, prezentata de Directia de Sanatate Publica, si in special cele privitoare la ComunaValea Lupului, consilierii locali vor putea participa la sedinta de consilii si prin intermediulrnijloacelor electronice de comunicarei
Art' 3' Materialele inscrise in proiectul ordinii de zisunt puse la dispozitia consilierilor locali atatin original, spre consultare la secretarul tJAT-ului, in copie comunicate pe hartie. precum sitransmise in format electronic.
Art' 4' consilierii locali.pot fbrmula sidepurre amendamente asupra proiectelorde hotarari inscrisein proiectLrl ordinii de zi.
A11' 5' oopie dupa prezcnta dispozitie se comunica consilierilor locali si primarului ComuneiValea Luprrlui. Irrstitutiei Prelectului - Judetul lasi in conformitate cu art. 197 atin I din OUG nr.
57 12019 privind Codul adminisrrativ.

Contrasem neaza pentru legalitate,
Consilier achizitii publice cu atributii
delegate de Secretar general UAT

LuprirBqrilia
A{

\



ROMANTA
JUDETUL IA$I

COMUNA VALEA LUPULUI
PRIMAR

ANEXA. DISPOZITIA NR. 28 /22.0I.202I

I' Aprobarea Procesului verbal al sedinfei ordinare, a Consiliului local Valea Lupului, din data de29.12,2020;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Ordinii de zi;
-j' Proiect de hotarare privind emiterea acordului de principiu al consiliului Local al comunei Valea[-upului, cdtre S'C' DF.LjAZ. GRID S'A., necesar extinderii relelei cle distributie a energiei electrice pestrazile Dirnineliigi L.acului. Sar valea Lupului. com. Valea r_rpulrl, judelul Ia;i,'
4' Proiectde hotdr6re privind alipirea a doud terenuri domeniu privat aiComunei'Valea Lupului;
5' Proiect de hohrare privind completarea irrventarului burrurilor care apa(in domeniului privat al comuneiValea LupLrlLri

6' Proiect de hotarare privind emiterea acordului Consiliului Local al Comunei valea Lupului, cdtre S.C.DELGAZ' cRlD S'A', llecesar executarii lucrdrii "Alimentare cu energie electricd gase locuinfe colective
amplasate irr Sat valea Lupului, comuna Valea l-upului,.jud. Iaqi ,", aparfinand S.c. LIFE PLUS s,R.L.7' Proiect de hotarare Privind aprobarea "Planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anr-rl 2021 decatre persoanele apte de munca, benetlciare de ajr"rtor social conform Legii 416/2001, privind venitul minimgarantat, modiflcata si completata ulterior,,
8' Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei Comunitare Consultative de la nivelul comunei ValeaLupLrlui, jud Iasi si aprobarea Reg-ulamentului de organizareri run.tionu.e al acesteia;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual privind serviciile sociale;
l0' Proiect de hotarare privind organizara retelei scolaie pe razaComunei valea Lupului, judetul Iasi, in
anul scolar 2021 -2022;
ll'ProiectdelrotarareprivindvalidareaDispozitieinr. l/05.0l.202lprivindacoperireadeficitului bugetarpe anul 2020;
I 2' Proiect de hotarare privind alegerea pregedintelui de gedinp pentru o perioada de 3 luni: februarie 202 I- aprilie 202 I ;

l3' Proiect de hotarare privind entiterea acordului consiliului l-ocal al comunei valea Lupului, catre S.c.op'I'CAZ GRID S'A'' tlecesar executdrii lucrzirii "Alimentare cu energie electricd locuinle colectiveaparlinand S'C' SINIID CLEAN S.R.L.. Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, jud. Iaqi,'l4' Proiect de hotarare privind emiterea acordului consiliuiui Local al comunei vaiea Lupulr,ri, cdtre S.c.DELGAZ GRID s'A', necesar executdrii lucrarii "Alimentare cu energie electrica pornpd de ap6 arnplasatdin Sat Valea Lupului, Cornuna Valea t.upului, jucl. Iagi.
15. Diverse.

Contrasem neaza pentru legalitate,
Consilier achizitii publice cu atributii
delegate de Secretar general UAT,

Lupxf iria


