JUDETUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI VERGULEASA
PRIMAR,

Nr. 163/30.09.2021

DISPOZIŢIE
Cu privire la : Convocarea Consiliului local al comunei Verguleasa, judetul Olt, in
sedinta ordinara pe data de 08.10.2021
PRIMARUL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT,
Avand în vedere :
- Prevederile art. 133 alin. (1) si art. 134 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 196 alin (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
DISPUNE:
Art.1. (1). Se convoaca Consiliului Local al comunei Verguleasa in sedinta ordinara
pe data de 08.10.2021, ora 11,00, ce se va desfasura in sala de festivitati a Caminului cultural
Poganu, satul Poganu, str. Principala, nr. 135, judetul Olt;
(2). Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Verguleasa
din data de 08.10.2021 este inscris in anexa care face parte integranta din prezenta
dispozitie.
Art.2. (1). Proiectele de hotarare al consiliului local insotite de referatele de aprobare
ale acestora si de alte documente de prezentare si de motivare se inregistreaza si se transmit
de secretarul general al comunei :
- compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului in vederea analizarii si intocmirii rapoartelor de specialitate;
- comisiilor de specialitate pe domenii de activitatea ale consiliului local in
vederea dezbaterii si intocmirii avizelor ;
(2). Consilierii locali pot formula si depune amendamente la proiectele de
hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi;
(3). Sedinta consiliului local se va desfasura cu participarea fizica a
consilierilor locali aflati in functie;
Art.3. Prezenta dispozitie poate fi contestată conform Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului Judetului Olt,
Consilierilor locali aflati in functie si va fi afisata pe site-ul
www.primariaverguleasa.judetulolt.ro si la avizierul primariei.

PRIMAR
Ec. Valentin Piciu

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
al comunei
Balmau Constantin

Anexa la Dispozitia nr. 163/30.09.2021
Proiectul Ordinii de zi
al sedintei ordinare a Consiliului Local Verguleasa, ce va avea loc pe data de
08.10.2021
1. Proiect de hotarare cu privire la analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul
agricol al comunei Verguleasa, pe trimestrul III 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea
acestei activitati;

INITIATOR – Primar – Valentin Piciu
2. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele
Consiliului Local Verguleasa ce se vor desfasura in lunil noiembrie, decembrie - 2021 si
ianuarie 2022;
INITIATOR – Viceprimar – Valentin Vladescu
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si
cheltuieli al Comunei Verguleasa pe anul 2021;
INITIATOR – Primar – Valentin Piciu
4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea traseelor microbuzelor scolare pentru
transportul elevilor si a statiilor de imbarcare-debarcare a acestora, pentru anul scolar 20212022;
INITIATOR – Primar – Valentin Piciu
5. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea execuţiei bugetare pe cele douã secţiuni
– functionare si dezvoltare, pe trimestrul III, anul 2021;
INITIATOR – Primar – Valentin Piciu
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