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DISPOZITIE
privind c0nvocarea Consiliului Local Buciumi

in qedin{i ordinarI

Primarul Comunei Buciumi, Judelul Bacdu;

in conformitate cu prevederile art 133(1), art,134(1), 1it,"a" qi art-196(1), lit."b"

din ordonanla de urgen!6 a Guvernului Romdnieinr,5Tl2QIg privind codul administrativ, cu

modifi cbrile qi completlrile ulterioare;' DISPUNE:
Art.1- (1) Se convoaca Consiliul Local Buciumi in qedinl[ public[ ordinardin

data de 3 I iaanuari e 2622, orele 12,00, la sediul clminului cultural Buciumi.

(2) Proiectul ordinii de zi este urmbtorul

1, proiectul de hotlrire privind aprobarea Planuiui Local

cetllenilor romtni aparlindnd minoritblii rome de pe raza
.A.. l-i+ln+nr ^"i"114191 COmUnei; Matefiale pfezentate inLVLL- llIlLt4L\Jl , Prrr

de Acliune Privind incluziunea

Comunei Buciumi Pentru anul

susfinere: referatul de motivare,

referatul de neces,itate, raportul de specialitate;

2 Proiectui de hotirdre privind aprobarea Planului anual de acliune

privind serviciile sociale acordate in anul 2022 'iniliator' primatul comunei; Materiale

prezentatein susfinere: referatul de motivare, ref'eratul de necesitate, raportul de specialitate;

3. Proiectul de hotlrdre privind aprobarea relelei qcolare din comuna Buciumi penttu anul

qcolar 2022-2023-,nitriatoi, primarul comunei; Materiale prezentate in suslinere: referatul de

motivare, referatul de necesitate, raportui de specialitate;

4. proiectul de hot6rdre privind-apiobarea Plinului de acliuni qi lucrlri de interes loeal ce se

vor desfbqura in anul zbzz cu blneficiarii de ajutor social din comuna Buciumi -iniliator,

orimarul comunei; Materiaie prezentate in suilinere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raportul de specialitate;

5. proiectul de hotlrdre privind aprobarea modifrclrii statului de funclii qi organigramet

p.or* aparatui O. rp..iutitate al primarului Comunei Buciumi, Judelul Bac[u-iniliator'

orimarul comunei; Materiale prezentate in suslirrere: referatul de motivaie, referatul de

necesitate, raportul de specialitate;

6 proiectul de hotdrire privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul IV, anul

2021 aI Comunei Buciumi - iniliator, primarul comunei; Materiale prezentdte in suslinere

referatul de motivare, referatul de necesitate, raportul de specialitate;

7 proiectul de hotdrire privind stabiiirea cuantumului brut al salariilot de bazd qi aitor

drepturi pentru funcliile publice gi funcliile contractuale din aparatul de specialitate al

prirnarului comunei buciumi, Judelui Bac6u, pentru anul 2)22-irailiator, primarul comunei;

Materiale prezentate in suslinere: referatul de motivare, ref'eratul de necesitate, raportul de

specialitate;
g. proiectul de hot6rdre privind stabilirea cuantumului indemnizaliei lunare de qedinfd pentru

consilierii locaii din cadrul Consiliului Local Buciumi pentru anul Z)2}'iniliator, primarul

comunei; Materiale prezentate in suslinere: referatul de motivare, referatul de necesitate,

raportul de speciaiitate;
9 proiectul de hot1rdie privind aprobarea executiei exercitiului bugetar pentru anul 2027-

iniliator, primarul .ornun.i; Materiale prezentate in susfinere: referatul de motivare, referatul

c1e necesitate, raportul de specialitate,

10. proiectul de hotdrire piivind aprobarea-in principiu- de includerein proiectul de inventar

al domeniului public aparlinflnd Comunei Buciumi, a bunurilor care fac pat'te din

investilia"INpmqr,{RE nErr$ DE ALIMENTARE CU APA, RETEA DE CANALiZARE

$r srATrE DE ;ptRARir iN covruNA BUCnIMI, JUDETUL BACAU"- iniliator,



orimarul comullei; Materiale prezentate in sr-rslinere: referatul de motivare, referatul de

necesitate, raporlul de specialitate;

11 Diverse,
Art.Z- prezenta dispozitie va fi adus[ la indeplinire de secretarul geueral al

comunei care va transmite aeinoata invitaliile la qedinld consilierilor locaii ?n care se vor

precizamodalitatea de punere la dispozilie amareri'alelo.r, nomina\zarea comisiiior c[rora 1e-

au fost transmise ,pp urrrure proieitele de hothr6re qi invitarea consilierilor de a formula qi

depune amendamente asupra acestora,

A rt,3'P r ezenta disPozilie va

pe pagina oficiali a instituliei prin grija
fi adus[ 1a cunoqtinld publicd prin afiqare 1a sediul qi

secretarului comunei'

CONTRASE,MNEAZA ,

Secretar general-Cons,juridic, ELENA BILEI

'1/#'(ttzz 
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