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

          D I S P U N :    
 Art.l-Se convoaca sedinta  ordinara a Consiliului Local Buturugeni pentru data de   
17.02.2020,ora  10,00 la sediul Consiliului Local Buturugeni,avand urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei comunei Buturugeni pentru Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa
2.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei comunei Buturugeni pentru Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara Management Eficient pentru un Judet Curat 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei comunei Buturugeni pentru Asociatia 
pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord
4.Proiect de hotarare  cu privire la reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta 
din comuna Buturugeni.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii a doua posturi de referenti-clasa III din 
cadrul compartimentului contabilitate,impozite si taxe locale,in posturi de consilieri,clasa I,ca 
urmare a promovarii in clasa a functionarilor publici precum si a statului de functii al aparatului 
de specialitate al primarului comunei Buturugeni.
6.Proiect de hotarare  privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice,consultanta si
asistenta juridica pentru apararea intereselor comunei Buturugeni precum si ale autoritatilor 
administratiei publice locale din comuna  Buturugeni,judetul Giurgiu
7.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
8.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 
2020 si estimarile  pe anii 2021-2023
9.Probleme curente
Art.2-(1) Materialele inscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispozitie, la solicitarea consilierilor 
locali, de catre secretar.
          (2)Materialele de la punctele 1,2,3,4,8 de la ordinea de zi au fost transmise comisiei 
economice,dezvoltare regionala ,integrare europeana,investitii,urbanism si amenajarea 
teritoriului iar cele de la punctul 5,6,7 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.

      PRIMAR, SECRETAR  GENERAL
                         Preda Dumitru Stan Dumitru
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