
 

                                                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 

22.04.2021,ora  12,00 ,cu participare fizica,la sediul Consiliului Local Buturugeni,potrivit 

proiectului ordinei de zi,anexa la prezenta dispozitie. 

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

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

 

 

 

                                                                                                           Contrasemneaza 

        PRIMAR,     SECRETAR GENARAL UAT 

                             Preda Dumitru      Stan Dumitru 

 

 

Buturugeni 

Nr.39/12.04.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   Anexa la Dispozitia nr.39/12.04.2021 

 

 

 

  

                                                           PROIECTUL  ORDINII DE ZI 

 

 

1.Proiect de hotarare  privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Buturugeni pe anul 2021,precum si estimari pe anii 2022-2024                                                                  

2.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I- 2021                                    

3.Proiect de hotarare privind transformarea unor functii publice vacante in functii publice de 

nivel inferior si de nivel superior prevazute in statul de functii al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Buturugeni.                                                                                                              

4.Proiect de hotarare privind completarea hotararii nr.2 din 28.01.2021 pentru aprobarea 

cotizatiei comunei Buturugeni pentru ADI Euro Apa                                                                                     

5.Proiect de hotarare privind completarea hotararii nr.3 din 28.01.2021 pentru aprobarea 

cotizatiei comunei Buturugeni pentru ADI Management Eficient pentru un Judet Curat                                

6. Proiect de hotarare privind completarea hotararii nr.4 din 28.01.2021 pentru aprobarea 

Cotizatiei comunei Buturugeni pentru Asiociatia pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord                      

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei d Atribuire-Caiet de sarcini si Contract 

de delegare a gestiunii activcitatii de colectare si transport a deseurilor  municipale in zona 3 din 

judetul Giurgiu si acordarea mandatului special,acordat expres,reprezentantului comunei 

Buturugeni in Adunarea generala a Asociatilor a ADI “Management Eficient pentru un Judet 

Curat”pentru aprobarea  Dopcumentatiei de Atribuire-Caiet de sarcini si Contract de delegare a 

gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zona 3 din judetul Giurgiu                                                                                                    

8.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 

          (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, 4,5,6,7de la ordinea de zi au fost transmise comisiei 

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

teritoriului , cele de la punctul 3,8 comisiei juridice 

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

 

 

     

 

                                                     SECRETARUL GENERAL UAT 

                                                                Stan Dumitru 

 

 


