
 

                                                D I S P O Z I T I E 

            privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local Buturugeni 

 

 

PRIMARUL COMUNEI BUTURUGENI 

 

Avand in vedere : 

-prevederile art.133,aliniat 1,art.134, din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificarile si completarile ulterioare 

     In temeiul art.196,aliniat 1,litera b din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

              D I S P U N :     

 Art.l-Se convoaca sedinta  ordinara a Consiliului Local Buturugeni pentru data de   

30.07.2020,ora  12,00 la sediul Consiliului Local Buturugeni,cu participare fizica,avand 

urmatoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestru II 2020 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unor contracte de servicii juridice,consultanta 

si asistenta juridica pentru apararea intereselor comunei Buturugeni precum si ale autoritatilor 

administratiei publice locale din comuna  Buturugeni,judetul Giurgiu 

3.Proiect de hotarare  privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului  Iancu Ioan 

4.Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului aplicabil concesionarii bunurilor aflate 

în domeniul public și privat al comunei Buturugeni 

5.Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului aplicabil închirierii prin licitație publica 

a bunurilor imobile (terenuri si construcții), aparținând domeniului public si privat al comunei 

Buturugeni 

6.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Rotaru Gheorghita-

Veronica. 

7.  Proiect de hotarare  privind declararea “Sistemului centralizat de alimentare cu apa din satele 

Padureni si Podu Ilfovatului,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”ca bun de utilitate publica si 

introducerea acestuia in domeniul public al comunei Buturugeni,judetul Giurgiu 

8.Probleme curente 

          (1) Materialele inscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispozitie, la solicitarea consilierilor 

locali, de catre secretar. 

          (2)Materialele de la punctele  1,3,4,5,6,7  de la ordinea de zi au fost transmise comisiei 

economice,dezvoltare regionala ,integrare europeana,investitii,urbanism si amenajarea 

teritoriului iar cele de la punctele 2,4,5 comisiei juridice 

           (3)Se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari 

Art.3-Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la indeplinire de catre secretar. 
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