DISPOZITIE

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,

DISPUN:
Art.l-(1)Se convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local Buturugeni pentru data de
28.10.2021,ora 12,00 ,cu participare fizica,la sediul Consiliului Local Buturugeni,potrivit
proiectului ordinei de zi,anexa la prezenta dispozitie.
(2) Materialele inscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispozitie, la solicitarea consilierilor
locali, de catre secretarul general uat.
(3)Materialele de la punctele 1,3,4,6 de la ordinea de zi au fost transmise comisiei
economice,dezvoltare regionala ,integrare europeana,investitii,urbanism si amenajarea
teritoriului iar cele de la punctele 2,5,7 comisiei juridice.
(4)Se pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari
Art.3-Prevederile prezentei dispozitii vor fi aduse la indeplinire de catre secretarul general UAT

PRIMAR,
Preda Dumitru

Buturugeni
Nr.113/21.10.2021

Contrasemneaza
SECRETAR GENARAL UAT
Stan Dumitru

Anexa la Dispozitia nr.113/21.10.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
1.Proiect de hotarare privind stabilirea situatiilor de necesitate,a situatiilor deosebite,in care se
afla familiile sau persoanele care locuiesc pe raza comunei Buturugeni,care justifica acordarea
ajutoarelor de urgenta,precum si procedura si conditiile de acordare a acestora,in conformitate cu
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,cu modificarile si completarile ulterioare
2.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararilor Consiliului Local Buturugeni, nr. 27 din
30.06.2021 privind acordarea unor ajutoare de urgenta persoanelor aflate in situatii de necesitate
datorate inundatiilor pluviale , nr. 30 din 30.07.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta
numitei Serban Ioana pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare ale lui
Patrascu Dumitru si nr.38 din 19.08.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului
Zamfir Nicusor pentru acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare ale lui Zamfir Ion
3.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2021
4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com.Buturugeni pe
2021
5.Proiect de hotarare privind stabilirea functiei publice de conducere specifica de secretar
general al comunei Buturugeni prin transformarea functiei publice de conducere generala de
secretar al comunei Buturugeni,precum si stabilirea functiei specifica de consilier achizitii
publice din cadrul compartimentului financiar si achizitii publice prin transformarea functiei
publice generala de consilier din cadrul aceluias compartiment,din aparatul de specialitate al
primarului comunei Buturugeni
6.Proiect de hotarare privind declararea terenului extravilan in suprafata de 2000 mp,de uz si
interes public local destinat statiei de tratare si epurare ape uzate si introducerea acestuia in
domeniul public al comunei Buturugeni,judetul Giurgiu
7. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
SECRETARUL GENERAL UAT
Stan Dumitru

