RoMANt,q,
JTIDE,TUL BACAU
COMI.INA BUCIUMI

PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Buciumi
in qedin{I ordinari
Primarul Comunei Buciumi, Judelul Bac[u;

in conformitate cu prevederile art.133(1), aft.I34(I),ht."t'

Ei art.196(1),

lit."b" din

Ordonanla de urgen!1 a Guvernului Romdniei nr.5712019 privind Codul administrativ;

Art l- (i) Se convoac" a"lr,l,3,1-y'il il;.,r.n, in qedinlr publicr ordinarb
de 23 februarie 202I, orele 12,00, la sediul C[minului Cultural Buciumi.

?n data

(2) Proiectul ordinii de zi este urmltorul:
1. Proiectul de hotdrire privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul IV, anul
)oZO at Comunei Buciumi -iniliator, primarul comunei;
2. Proiectul de hot[r0re privind aprobare executiei exercitiului bugetar pentru anul 2020iniliator, primarul comunei;
3. Proiectul de hot[rdre privind aprobarea v1i^lizdrii unei sume din excedentul bugetar
al anilor precedenli, in cursul anului 2021 -inilrator, primarul comunei;
4. Proiectul de hotlrire privind aprobarea Planului de acliuni qi lucr[ri de interes local ce se vor
desfbqura in anul 202L cu beneficiarii de ajutor social din Comuna Buciumi - iniliator, primarul
comunei;
5. Proiectul de hotirdre privind aprobarea Planului Local de Acliune privind incluziunea
cetdlenilor romdni aparlinand minoritdlii rome de pe raza Comunei Buciumi pentru anul2021iniliator, primarul comunei;
6. Proiectul de hot[rdre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizaliei
de construire -solicitant Olteanu Valentin din Comuna Buciumi, satul Rdcbuli, Judelul Bac[uiniliator, primarul comunei;
7. Diverse.
Lrt.2-Prezenta dispozitie va fi adusd la indeplinire de secretarul general al comunei
aare va transmite deindatd invitaliile la qedin!6 consilierilor locali in care se vor pteciza
modalitatea de punere la dispozilie a materialelor, nominalizarea comisiilor cdrora le-au fost
transmise spre avrzare proiectele de hot[rdre qi invitarea consilierilor de a formula qi depune
amendamente asupra acestora.

Aft.3-Prezenra dispozilie va fi adusl la cunoEtinld publicl prin afiEare la sediul Ei pe
pagrra oficia16 a instituliei prin grija secretarului comunei.

PRIMAR,

rANtcA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general -Cons.juridic, ELENA BILEI
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