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DISPOZITIA  NR. 76 /16 07 2020 

 

Privind   convocarea   Consiliului   Local   Valcelele   jud  Buzau  in   sedinta   

ordinara   din   data   de   22 07  2020 

 

    Primarul   Comunei   Valcelele  jud  Buzau 

     Avand  in  vedere   : 

-   referatul secretarului delegat al comunei Valcelele inregistrat sub nr.2153/15.07.2020 

-  prevederile  art.133 alin.1,art.134 alin.1 lit a,art 199 alin.1,art.198 si art.240 alin.1 din 

OUG.57/2019 din Codul Administrativ 

   In  temeiul   art.196 alin.1 lit.b din OUG.57/2019 din  Codul Administrativ. 

DISPUNE: 

  Art.1  Se    convoaca   Consiliul   Local   Valcelele  jud  Buzau  in   sedinta  ordinara  in   

data  de  22 07 2020  ora  10.00  la   sediul   Primariei  Valcelele. 

            Proiectul ordinei de zi al sedintei este urmatorul: 

1. Informare privind actiunile intreprinse cu beneficiarii legii 416/2001 (ajutor 

social) pe luna IULIE   2020 si program de actiuni pentru luna AUGUST  2020. 

2. Informare privind tarifele propuse pentru serviciile de salubrizare de catre 

societatea de salubrizare ACVATERM S.A. RM. SARAT 

3. Proiect de hotarare privind folosirea sumei de 52.000 lei din excedentul bugetar 

aferent anului 2019 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului cadru  achizitii de servicii si a 

indicatorilor de performanta a  Serviciului public de salubrizare al Comunei 

Valcelele 

      5.  Administratie locala.    

 -Initiator –prof. SPITA DUMITRU- primarul comunei  

   Art.2.  Consilierii locali sunt invitati să formuleze si sa depuna amendamente asupra 

proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi la art. 1 din prezenta dispozitie. 

   Art.3.  Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se inmaneaza consilierilor locali in 

mapa de sedinta. 

   Art.4.  Proiectele  de hotarare se avizează de catre comisiile de Specialitate al 

Consiliului Local Valcelele  

Art.5 Secretarul comunei va aduce la cunostinta prezenta dispozitie Consilierilor locali si 

va pune la dispozitie materialele de la ordinea de zi . 

 

 

 

 

PRIMAR                                                                              SECRETAR  delegat 

PROF.SPITA DUMITRU                                              HOLBAN  CATELUTA   
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REFERAT NR. 2153/15.07. 2020 

 

Privind   convocarea   Consiliului   Local   Valcelele   jud  Buzau  in   sedinta   

ordinara   din   data   de   22 07  2020 

Avand in vedere: 

-  prevederile  art.133 alin.1,art.134 alin.1 lit a,art 199 alin.1,art.198 si art.240 alin.1 din 

OUG.57/2019 din Codul Administrativ   

  Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile 

regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, 

prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu 

în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare 

inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție. 

 Data ședinței consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu 

respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea 

nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, 

astfel:a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru 

ședințele ordinare; 

 Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre 

ședință:a) data, ora și locul desfășurării;b) proiectul ordinii de zi;c) materialele înscrise 

pe proiectul ordinii de zi;d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor 

locali, potrivit opțiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de 

zi;e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele 

de hotărâri;f) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de 

hotărâri 

Proiectul ordinei de zi al sedintei este urmatorul:     

1. Informare privind actiunile intreprinse cu beneficiarii legii 416/2001 (ajutor social) 

pe luna IULIE   2020 si program de actiuni pentru luna AUGUST  2020. 

2. Informare privind tarifele propuse pentru serviciile de salubrizare de catre 

societatea de salubrizare ACVATERM S.A. RM. SARAT 

3. Proiect de hotarare privind folosirea sumei de 52.000 lei din excedentul bugetar 

aferent anului 2019. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului cadru  achitii de servicii si a 

indicatorilor de performanta a  Serviciului public de salubrizare al Comunei 

Valcelele. 

      5.  Administratie locala.    

 

Fata de cele mentionate mai sus, propun eliberarea unei dispozitii privind convocarea in 

sedinta ordinara a Consiliului local Valcelele in data de 22 07.2020. 

 

SECRETAR  DELEGAT 

HOLBAN  CATELUTA 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209224
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/209224
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CONVOCARE 

 

   In   baza   Dispozitiei   primarului  nr. 76/16 07 2020 sunteti   convocati   in   sedinta 

ordinara a  Consiliului Local Valcelele   jud  Buzau  in  data  de   22.07.2020 ora   10 .00 

    Sedinta    consiliului   local   va  avea  urmatoarea   ordine  de   zi :  

            Proiectul ordinei de zi al sedintei este urmatorul: 

1. Informare privind actiunile intreprinse cu beneficiarii legii 416/2001 (ajutor 

social) pe luna IULIE   2020 si program de actiuni pentru luna AUGUST  2020. 

2. Informare privind tarifele propuse pentru serviciile de salubrizare de catre 

societatea de salubrizare ACVATERM S.A. RM. SARAT. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului cadru  achitii de servicii si a 

indicatorilor de performanta a  Serviciului public de salubrizare al Comunei Valcelele. 

4. Proiect de  hotarare privind folosirea unei sume de bani din excedentul bugetar 

aferent anului 2019 

5.Administratie locala.    

Secretarul general al comunei va aduce la cunostinta prezenta dispozitie Consilierilor 

locali si va pune la dispozitie materialele de la ordinea de zi . 

 

1. Munteanu  Ioana ------------------------ 

2. Smochina Nicu -------------------------- 

3. Badiu   Dumitrache  ----------------------------- 

4. Candet  Marian  -------------------------- 

5. Bardas  Nicu ----------------------------- 

6. Dragu Ilie  -------------------------- 

7. Cojea   Liviu  ----------------------------- 

8. Lupu  Adrian ------------------------- 

9.                        ------------------------ 

 

 

                                                                       Primar  

                                                          Prof   Dumitru  Spita  

 


