
ROMANIA
JUDETUL BACAU

CON4IINA BUCIUMI
PRIMAR

DISPOZITIE
privind convocarea Consiliului Local Buciumi

in qedin{I ordinari

Primarul Comunei Buciumi, Judepl Bacdu;

tn conformitate cu prevederile art,133(1), art.I34(l), lrt."a" qi art.196(1), lit'"b" din

Ordonanla de urgen!6 a Guvernului Rominiei nr.5712019 privind Codul administrativ,
DISPUNE:

Art.1- (1)'Se convoaca Consiliul Local Buciumi in qedinld publici ordinar[in data de 28

tunie202I, orele 12,00,Ia sediul Ciminului Cultural Buciumi.
(2) Proiectul ordinii de zi este urmbtorul:

1. P,roiectul de hot[rare privind aprobarea aprobarea cotiz.\ei pentru anul 2021 la patrimoniul

Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari Bacbu-ADIB-iniliator, primarul comunei; Materiale

prezentatein susfinere: referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul de specialitate;

2. proiectul de hotdrdre privind aprobarea contului de execulie bugetar[ pe trimestrul I, anul 2021 al

Comunei Buciumi -iniliitor, primarul comunei, Materiale prezentate in suslinere: referatul de motivare,

referatul de necesitate, raportul de specialitate;
3. proiectul de hotdrdre privind desemnareareprezentantului U.A.T.Buciumi in Adunarea Generall a

Aclionarilor la S.C. Compania Regionalb de Apb Bac6u S.A.-iniliator, primarul comunei; Materiale

prezentate?n sus{inere: referatul de motivare, referatul de necesitate, raportulde specialitate;

4. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea cotiza\rei pentru anul 2021 la patrimoniul ,,Asocia{iei de

Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bac[u"-initiator, primarul comunei; Materiale prezentate

in sustinere: referatul de motivare, referatul de necesitate, raportulde specialitate;

5. proiectul de hot[rdre privind aprobarea num[rului qi cuantumului burselor qcolare acordate elevilor

care frecventeazd.urrutil. la $cbala Gimnaziald Comuna Buciumi, pentru semestrul II, anul gcolar

2011-202l-rni!iator, primarul comunei; Materiale prezentatein suslinere: referatul de motivare, referatul

de necesitate, raportul de specialitate;
6. proiectul de hot6rdre privind stabilirea mandatului pentru delegatul reptezentantului legal al UnitAlii

Administrativ-Teritoriale Comuna Buciumi pentru qedinlele Adundrii Generale a Asocialiei de

Dezvoltare IntercomunitardBacdu qi pentru gedinla Adunbrii Generale a Aclionarilor a S.C. Compania

Regionald de Apd Bac[u S.A. din 28.06.2021-iniliator, primarul comunei;

7. Diverse.
Art.Z- Prezenta dispozitie va fi adusd la indeplinire de secretarul comunei care va transmite

de?ndat[ invitaliile la qedinp consilierilor locali in care se va precizamodahtatea de punere la dispoziiie

a materialelor, nominahzarea comisiilor clrora le-au fost transmise spre avizare proiectele de hotdrdre gi

invitarea consilierilor de a formula qi depune amendamente asupra acestora,

Art.3-Prezenta dispozilie va fi adusd la cunogtin![ publicb prin afiEare la sediul qi pe pagina

ofrcial[ a instituliei prtn grija secretarului comunei.
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