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
19.08.2021,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 1,2,3,4,5,6 de la ordinea de zi au fost transmise comisiei
economice,dezvoltare regionala ,integrare europeana,investitii,urbanism si amenajarea
teritoriului.
(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.82/10.08.2021

Contrasemneaza
SECRETAR GENARAL UAT
Stan Dumitru

Anexa la Dispozitia nr.82/10.08.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1.Proiect de hotarare privind actualizarea capitolului IV din studiul de fezabilitate nr.39/2019
“Infiintare sistem de distributie gaze naturale in satele Buturugeni,Padureni,Posta si Podu
Ilfovatului,apartinatoare comunei Buturugeni,judetul Giurgiu
2.Proiect de hotarare privind modificarea taxei de salubrizare
3.Proiect de hotarare privind privind aprobarea tarifului distinct pentru colectarea şi transportul,
stocarea temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate
prin servicii/operatorii de salubrizare a deşeurilor de către beneficiarii serviciului de salubritate
pentru fracție uscată - deşeuri reciclabile, pe raza comunei Buturugeni, Județul Giurgiu .
4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Buturugeni pe anul 2021
5.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta numitului Zamfir Nicusor pentru
acoperirea unei parti din cheltuielile de inmormantare ale numitului Zamfir Ion
6.Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii,Lucrarilor Publice si
Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.-S.A “ a amplasamentului situat in
Sat Buturugeni si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “
Construire Dispensar
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