JUDETUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI VERGULEASA
PRIMAR,

Nr.64/14.02.2020

DISPOZIŢIE
Cu privire la : Convocarea Consiliului local al comunei Verguleasa, judetul Olt, in
sedinta ordinara pe data de 20.02.2020
PRIMARUL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT,
Avand în vedere :
- Prevederile art. 133 alin. (1) si art.134 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,
DISPUNE:
Art.1. (1). Se convoaca Consiliului Local al comunei Verguleasa in sedinta ordinara pe
data de 20.02.2020, ora 11,00, ce se va desfasura in sala de sedinte a Primariei comunei
Verguleasa, satul Poganu, str. Principala, nr.147, judetul Olt;
(2). Proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Verguleasa
din data de 20.02.2020 este inscris in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art.2. Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi vor fi comunicate consilierilor
locali odata cu prezenta dispozitie;
Art.3. (1). Repartizarea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi,
pentru emiterea avizelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, se va face
conform Notei de repartizare, intocmita de secretar si semnata de primarul comunei;
(2). Consilierii locali pot formula si depune amendamente la proiectele de
hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi;
Art. 4. Prezenta dispozitie poate fi contestată conform Legii 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Art. 5. Prezenta dispoziţie se va comunica Instituţiei Prefectului Judetului Olt,
Consilierilor locali aflati in functie si va fi afisata pe pagina de internet a Primariei
Verguleasa si la avizierul primariei.
PRIMAR
Ec. Valentin Piciu

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETARUL COMUNEI
Balmau Constantin

Anexa la Dispozitia nr.64/14.02.2020
Proiectul Ordinii de zi
a sedintei ordinare a Consiliului Local Verguleasa, ce va avea loc pe data de 20.02.2020 :
1. Proiect de hotarare cu privire la infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
al comunei Verguleasa;
INITIATOR – Primar – Valentin Piciu
2. Proiect de hotarare cu privire la transformarea postului contractual vacant de guard din
cadrul compartiemntului administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei
Verguleasa in post de Sef Serviciu pentru Situatii de Urgenta;
INITIATOR – Primar – Valentin Piciu
3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie al bugetului local de
venituri si cheltuieli al comunei Verguleasa la data de 31.12.2019;
INITIATOR – Primar – Valentin Piciu
4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei Verguleasa pe anul 2020 si a estimarilor pe anii 2021-2023, a Programului de investitii
publice pe grupe de investitii si surse de finantare, a Strategiei anuale de achizitie publica la nivelul
Primariei Verguleasa si a Programului anual de achizitii publice pe anul 2020, actualizat;
INITIATOR – Primar – Valentin Piciu
5. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea burselor de ajutor social pentru elevii din
invatamantul preuniversitar de stat, din comuna Verguleasa, judetul Olt, pentru anul 2020;
INITIATOR – Primar – Valentin Piciu
6. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.
Apaver Utilitati S.R.L. pe anul 2019;
INITIATOR – Viceprimar – Valentin Vladescu
7. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico – economici,

actualizati conform O.U.G. nr.114/2018, aferenti obiectivului de investitii ,,Canalizare si Statie
de Epurare in Comuna Verguleasa, Judetul Olt’’ si asigurarea finantarii de la bugetul local al
comunei Verguleasa a tuturor categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de
stat;
8. Prezentarea de catre primarul comunei Verguleasa a raportului cu privire la starea
economica, sociala si de mediu a comunei Verguleasa, pe anul 2019;
9. Prezentarea de catre consilierii locali a raportului cu privire la activitatea desfasurata pe
anul 2019.
PRIMAR
Ec. Valentin Piciu

Contrasemneaza pentru legalitate
SECRETARUL COMUNEI
Balmau Constantin

JUDETUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI VERGULEASA
Nr.47/20.01.2020

NOTA DE REPARTIZARE
a Proiectelor de hotarare si a documentelor inscrise in proiectul ordinii de zi a sedintei
ordinare a Consiliului Local Verguleasa ce va avea loc pe data de 13.12.2019
Catre:
1. Comisia de specialitate pe domeniile de activitate : agricultură,
amenajarea teritoriului si urbanismului, protecția mediului și turism,
2. Comisia de specialitate pe domeniile de activitate : economicofinanciare, juridice și de disciplină,
3. Comisia de specialitate pe domeniile de activitate : social-culturale,
culte, învățământ, sănătate si familie, muncă și protecție socială,
protectie copii, tineret și sport
In conformitate cu prevederile art.125, 126, 136 si 141 din O.U.G. nr.57/2019, privind
Codul administrativ, va transmitem alaturat proiectele de hotarare inscrise in proiectul
ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului local Verguleasa ce va avea loc pe data de
13.12.2019, si documentele anexate la acestea, in vederea emiterii avizelor consultative la
proiectele de hotarare.
Rapoartele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului
Local Verguleasa, cu privire la emiterea avizelor, se vor intocmi si preda secretarului
comunei Verguleasa pana la data sedintei Consiliului local.

PRIMAR
Valentin Piciu

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Balmau Constantin

Am primit,
Voicu Valentin Marin - presedinte comisie nr.1
Vladescu Valentin – presedinte comisie nr.2
Calinescu Petre - presedinte comisie nr.3
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