DISPOZITIE

privind convocarea sedintei extraordinare a Consiliului local Buturugeni

PRIMARUL COMUNEI BUTURUGENI
Avand in vedere :
-prevederile art.133,aliniat 2,art.134,aliniat 1,litera a,aliniat2,aliniat 3 litera b 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 extraordinara a Consiliului Local Buturugeni pentru data de
22.11.2021,ora 10,00 ,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 2,3,4,5,6 de la ordinea de zi au fost transmise comisiei
economice,dezvoltare regionala ,integrare europeana,investitii,urbanism si amenajarea
teritoriului iar cele de la punctele 1 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.131/16.11.2021

Contrasemneaza
SECRETAR GENARAL UAT
Stan Dumitru

Anexa la Dispozitia nr.131/16.11.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
1.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unor contracte de servicii juridice,consultanta
si asistenta juridica pentru apararea intereselor Consiliului Local Buturugeni,a comunei
Buturugeni si ale autoritatilor administratiei publice locale din comuna Buturugeni,judetul
Giurgiu
2.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice privind demolarea
cladirii grup sanitar(toaleta Wc/magazie) din curtea scolii gimnaziale nr.2 Padureni
3.Proiect de hotarare privind darea in administrare SC Euro Apavol SA -operator regional,a
bunurilor aferente investiției „Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Pădureni și Podu
Ilfovățului, comuna Buturugeni, județul Giurgiu” în baza Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 201/22.02.2013
4.Proiect de hotarare privind insusirea raportului de expertiza tehnica si actualizarea devizului
general pentru „rest de executat” al oriectivului de investitie „Modernizare Gradinita,sat
Posta,comuna Buturugeni,judetul Giurgiu”
5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al com.Buturugeni pe
2021
6.Proiect de hotarare privind actualizarea bugetului proiectului „Construire si dotare Grădinița cu
program prelungit în comuna Buturugeni, judetul Giurgiu” și a cheltuielilor legate de acesta
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