
ROMANIA
JUDETUL BACAU

COMLINA BUCIUMI
PRTMAR

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Buciumi

in Eedin{[ ordinari

Primarul Comunei Buciumi, Judelul Baclu;
in conformitate cu prevederile art.133(1), ar1.l34(I), ltt."t' qi art.I96(1), lit."b" din

Ordonanla de urgen!6 a G3rvernului Romdniei 
Tj]r,?tf 

privind Codul administrativ;

Art.l- (1) Se convoaca Consiliul Local Buciumi ?n qedin!6publicd ordinar[indata de 20

aprilie 2A21, orele i3,00, la sediul Clminului Cultural Buciumi.

1 pioiectd a. not#J|Hifit f3;ffik'JiJ::f3# zare qiFunclionare a consliurui Local ar

Comunei Buciumi -iniliator, primarul comunei;
2. Proiectul de hot[rdre privind indexarea impozitelor qi taxelor locale pentru anul ZQ2T-iniliator,

primarul comunei, Materiale prezentate in sus{inere: referatul de motivare, referatul de necesitate,

raportulde specialitate ;

3. Proiectul de hotbrdre privind aprobarea aprobarea bugetului local de venituri qi cheltuieli pentru anul

2021 qi a estimbrilor pentru an\\ 2022-2024-ini!irtor, primarul comunei; Materiale prezentate ?n

suslinere: referatul de motivare, referatul de necesitate, raportulde specialitate;

4. Proiectul de hotbrdre privind aprobarea aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 202lEi a estimhrilor

pentru ani\ 2022-2024 pentru $coala Gimnaziald Comuna Buciumi -ordonator ter{iar de credite-iniliator,

primarul comunei; Materiale prezentate ?n suslinere: referatul de motivare, teferatul de necesitate,

raportulde specialitate;
5. Proiectul de hot6r0re privind aprobarea suplimentlrii lucr[rilor cofinanlate din bugetul local pentru

obiectivul de investilii "Extindere relea de alimentare cu ap[ in satele Buciumi qi Rdc[u{i, Comuna

Buciumi, Jud. Bacdu"-iniliator, primarul comunei; Materiale prezenlate in suslinere: referatul de

motivare, referatul de necesitate, raportulde specialitate;
6, Proiectul de hot[rdre privind aprobarea supliment[rii lucrdrilor cofinanlate din bugetul local pentru

obiectivul de investilii "Extindere relea de canalizare ?n satele Buciumi gi Rdc[u!i, Comuna Buciumi,

Jud. Bacbu" -iniliator, primarul comunei; Materiale prezentate in suslinere: referatul de motivare,

referatul de necesitate, raportul de specialitate,
7. Raport privind starea economic[, sociald qi de mediu a comunei Buciumi qi modul de aducere la

indepiinire i hota.arilor adoptate de Consiliul Local Buciumi ?n anul 2}2}-prezentare primarul comunei.

8. Diverse.
Lrt.2- Prezenta dispozitie va fi adusd la indeplinire de secretarul general al comunei care va

transmite deindat6 invitaliile la gedin{6 consilierilor locali in care se vor preciza modalitatea de punere 1a

dispozilie a materialelor, nominalizarea comisiilor cdrora le-au fost transmise spre avizare proiectele de

hot[rdre si invitarea consilierilor de a formula qi depune amendamente asupra acestora,

Art.3-Prezenta dispozilie va fi adusd la cunoqtinld public[ prin afiqare la sediul qi pe pagina

oficial[ a instituliei prin grija secretarului comunei.
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